السعودية تعزز ريادة االبتكار
الريا�ض  -البالد

الإعالم املتجدد

بد�أت اململكة مرحلة جديدة يف البحث واالبتكار لت�أمني �صحة الإن�سان
وا�ستدامة بيئته واحتياجاته والريادة يف الطاقة وال�صناعة وتعزيز
اقت�صادات امل�ستقبل ،ترجمة لإعالن �سمو الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا
للبحث والتطوير واالبتكار ،والتطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث
والتطوير واالبتكار يف اململكة للعقدين امل ُقبلني ،مبا يعزز من تناف�سية
وريادة اململكة عاملياً.
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اململكة تدين اقتحام باحات الأق�صى
الريا�ض  -البالد

�أعربت وزارة اخلارجية عن �إدان��ة اململكة العربية
ال�سعودية اقتحام باحات امل�سجد الأق�صى املبارك ،من
خرق خطري للقانون
قبل امل�ستوطنني الإ�سرائيليني يف
ٍ
ال����دويل ول��ل��و���ض��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م يف
القد�س ومقد�ساتها ،م�ؤكدةً �أن االنتهاكات واالعتداءات
املتوا�صلة على املقد�سات يفاقم التوتر ويدفع بالأو�ضاع
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� 12صفحة  /رياالن

�إىل دوام��ة عنف م�ستمرة .و�شددت وزارة اخلارجية
على مطالبتها للمجتمع الدويل باال�ضطالع مب�س�ؤولياته
لإنهاء ت�صعيد االحتالل الإ�سرائيلي ،وتوفري احلماية
الالزمة للمدنيني .وكانت اخلارجية قد �أكدت يف بيان
�سابق ،وق��وف اململكة �إىل جانب ال�شعب الفل�سطيني
ال�����ش��ق��ي��ق ،وم��ط��ال��ب��ة امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��اال���ض��ط�لاع
مب�س�ؤولياته لإنهاء الت�صعيد.
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تقرير لـ«أكسفورد إيكونوميكس»:

وي�شكل �إعالن اململكة لتطلعاتها و�أولوياتها يف هذا القطاع احليوي
عامل جذب للمهتمني من الباحثني ورواد الأعمال على ال�صعيد الوطني
وحول العامل ،وترحي ًبا مب�شاركة الباحثني واملبتكرين وان�ضمامهم �إليها
يف رحلة االبتكار من �أجل الإن�سان ،وبناء اقت�صاد معريف على �أ�سا�س
البحث والتطوير واالبتكار.
وتهدف اململكة من �أولوية الريادة يف الطاقة وال�صناعة �إىل تعميق
الأث��ر االقت�صادي لهذا القطاع وجعل اململكة ق��وة �صناعية ،بتحويل
الأبحاث �إىل ابتكارات ذات قيمة اقت�صادية.
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ال�صحيفة الأوىل يف اململكة العربية ال�سعودية �صدرت يف � /4أبريل 1932 /م

مليار ًا ا�ستثمارات �صناعية �أجنبية
الريا�ض -البالد

بلغت ر�ؤو�� ��س الأم � ��وال واال� �س �ت �ث �م��ارات الأج�ن�ب�ي��ة �أو
امل�شرتكة نحو  % 39من �إجمايل اال�ستثمارات يف القطاع
ال�صناعي يف اململكة ،ون�سبة  % 15من �إجمايل عدد امل�صانع
القائمة وحتت الإن�شاء  ،مما ي�ؤكد ق��درة اململكة على جذب
اال�ستثمارات النوعية يف خمتلف الأن�شطة االقت�صادية.
وبح�سب تقرير وزارة ال�صناعة بلغ عدد امل�صانع ذات

الريا�ض  -البالد

ت��وق��ع تقرير ل�صحيفة "�أك�سفورد �إيكونوميك�س" �أن
يتجاوز االقت�صاد ال�سعودي حاجز الرتيليون دوالر للمرة
الأوىل هذا العام.
و�أ�شارت ال�صحيفة املتخ�ص�صة يف االقت�صاد العاملي �إىل �أن

تنفذ برنامج محاية
الرتاث املغمور
الريا�ض  -البالد

وحققت امليزانية ال�سعودية فائ�ض ًا يقارب  78مليار ريال
يف الربع الثاين ،م�ستفيدة من قفزة الإيرادات النفطية بن�سبة
تقارب  ،% 90وجت��اوز الفائ�ض يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل
من ال�سنة  135مليار ريال ،بينما كانت امليزانية التقديرية
تتوقع فائ�ض ًا بـ  90مليار ريال يف ال�سنة اجلارية ب�أكملها.
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«ذا الين»
تصاميم تتناغم
مع الطبيعة
جدة  -البالد
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الثقافة

االقتصاد السعودي يتجاوز الرتيليون دوالر
منو الناجت املحلي للمملكة �سي�صل �إىل  % 7.5يف ،2022
علم ًا ب��أن �صندوق النقد ال��دويل يتوقع �أن يكون النمو يف
حدود  .% 7.6ومن بني �أهداف "ر�ؤية اململكة � ،"2030أن
ت�صبح ال�سعودية من بني �أكرب  15اقت�صاد ًا عاملي ًا يف ،2030
و�أن ت�سجل ناجت ًا حملي ًا متوقع ًا بـ  1.7تريليون دوالر.

اال�ستثمار الأج�ن�ب��ي  839م�صنع ًا  ،متثل نحو  % 8من
�إجمايل عدد امل�صانع ،با�ستثمارات تقدر بـما يزيد على 65
مليار ري��ال ،فيما يبلغ ع��دد امل�صانع امل�شرتكة قرابة 787
م�صنعًا ُت�شكل  % 7من �إجمايل امل�صانع ،با�ستثمارات ُتقدر
ب�أكرث من  464مليار ريال ،يف حني بلغ عدد امل�صانع الوطنية
 9,049م�صنعًا ،وت�شكل  % 85من �إجمايل امل�صانع،
با�ستثمارات تقدر بـ 832مليار ريال.

ن ّفذت وزارة الثقافة املرحلة الأوىل من
اتفاقية حماية ال�ت�راث امل�غ�م��ور باملياه،
مب �� �ش��ارك��ة  10م �� �ش��ارك�ين ،وذل� ��ك �ضمن
الأن�شطة التدريبية لربنامج "اخلرباء"؛
لت�أهيل املخت�صني يف اتفاقيات وبرامج
م�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة وال�ع�ل��م
والثقافة (اليون�سكو) بالتعاون مع املركز
ال��دويل لدرا�سة �صون وترميم املمتلكات
الثقافية (�إيكروم).
وت �ن��اول ال�برن��ام��ج املفاهيم الأ�سا�سية
الت �ف��اق �ي��ة ال�ي��ون���س�ك��و  ،و�أه�� ��داف ال ��دول
الأط ��راف ،ومبادئها والتزاماتها وتدابري
التنفيذ الوطنية ،و�آليات التعاون الدويل،
وتعريفهم بالآليات والأدوات الإ�ضافية التي
�أن�ش�أتها اليون�سكو وغريها من املنظمات,
�إىل جانب العديد من املو�ضوعات املرتبطة
بالأبحاث والتنقيب .كما يعد هذا الربنامج
�أح��د الربامج التدريبية املتخ�ص�صة التي
ت�ن�ف��ذه��ا وزارة ال �ث �ق��اف��ة ��ض�م��ن ب��رن��ام��ج
"اخلرباء" ال��ذي يعمل على ت�أهيل 30
خ��ب�ي�ر ًا � �س �ع��ودي � ًا يف خم�ت�ل��ف ات�ف��اق�ي��ات
وبرامج الت�سجيل يف منظمة (اليون�سكو)
خالل .2021-
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إطالق

يت�ضمن معر�ض نيوم لت�صاميم مدينة امل�ستقبل
"ذا الين" ت�صاميم تف�صيلية ،وعرو�ض ًا معمارية
وهند�سية للمدينة املبتكرة ،حيث متتاز ت�صاميم
املدينة مبقومات ف��ري��دة جتعلها من��وذج� ًا عاملي ًا ملا
يجب �أن تكون عليه م��دن امل�ستقبل التي تتمحور
حول الإن�سان ،وتتناغم مع الطبيعة ،ويبلغ عر�ضها
وارتفاع يبلغ
 200مرت ،ومتتد لـ 170كيلومرت ًا،
ٍ
 500مرت فوق �سطح البحر.
ً
وت ��أت��ي ت�صاميم م��دي�ن��ة "ذا الين" ان�ع�ك��ا��س�ا ملا
�ستكون عليه املجتمعات احل�ضرية م�ستقب ًال يف بيئة
خالية من ال�شوارع وال�سيارات واالنبعاثات ،وتعتمد
على الطاقة املتجددة بن�سبة  ،% 100مما يجعل �صحة
الإن�سان ورفاهيته �أولوية مطلقة ،بد ًال من �أولوية النقل
والبنية التحتية كما يف املدن.
وق��د ا�ستقطب معر�ض نيوم مدينة امل�ستقبل "ذا الين"
ال��زوار مبختلف فئاتهم العمرية املقام يف "جدة �سوبردوم"؛
للتعرف على ت�صاميم املدينة و�إمكاناتها املعمارية والهند�سية من
خ�لال  50جولة يومي ًا مبعدل �ساعة لكل جولة مل�شاهدة حمتويات
املعر�ض عن قرب ،و�سط توظيف �أحدث تقنيات العر�ض املرئي ،ومرافقة
مر�شدين باللغتني العربية والإجنليزية للزوار طيلة مدة جوالتهم.

مشروع تصنيف منشآت
التدريب األهلي
الريا�ض  -البالد

د�شنت امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني ممثلة ب� ��الإدارة العامة للتدريب
الأهلي ،م�شروع "ت�صنيف من�ش�آت التدريب
الأهلية" يف مرحلته الأوىل يف ع��دد من
فروع التدريب الأهلي مبناطق اململكة.
ويعترب امل���ش��روع �أح��د �أب ��رز امل�شاريع
الطموحة التي تقودها امل�ؤ�س�سة وي�أتي
ام�ت��دادًا مل�شاريع وخدمات متنوعة قدمت
خل��دم��ة ق �ط��اع ال �ت��دري��ب الأه �ل��ي باململكة
وامل�ستفيدين م �ن��ه ،ك�م��ا ُي�ع�ن��ى امل���ش��روع
بت�صنيف من�ش�آت التدريب الأهلية وفق
منوذج "معايري الت�صنيف" الذي ُبنِ َي على
�ستة معايري �أ�سا�سية ،يتفرع منها عدد من
امل�ؤ�شرات ال�شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة
ببيئة العمل وامل ��وارد الب�شرية والعملية
التدريبية يف من�ش�أة التدريب الأهلية على
اخ �ت�لاف �أن��واع �ه��ا ،حيث �سيكون ل��ه �أث��ر
�إيجابي على جودة اخلدمات.
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األخضر الشاب

�إيران ت�شعل النريان يف �أوكرانيا
كييف  -البالد

بطالً لكأس العرب

ت�ستمر طهران يف تدخالتها ب�ش�ؤون ال��دول الأخ��رى،
وتوا�صل ت�أجيج ال�صراعات ب�ين ال���دول ،وه��و م��ا �أك��ده
م�����س��ؤول��ون �أوك��ران��ي��ون �أ���ش��اروا �إىل �أن مو�سكو تلقت
طائرات م�سرية �إيرانية م�سلحة ميكن �أن ت�ؤثر
على احلرب الدائرة ب�شكل كبري.
و�أك�����د م�����س��ت�����ش��ار ال��رئ��ي�����س الأوك�����راين
ف����ول����ودمي��ي�ر زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي �أل��ي��ك�����س��ي
�أري�ستوفيت�ش� ،أن طهران �أر�سلت بالفعل
 46ط��ائ��رة ب��دون طيار �إىل رو�سيا،
م�ضيفا" :وف ًقا لبع�ض التقارير يبدو
�أن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ق��د ل��وح��ظ بالفعل"،
كما �أن رو�سيا تخطط ال�ستخدام قمر
�صناعي �إي����راين ج��دي��د �ست�شرف على
�إطالقه للتج�س�س على اجلي�ش الأوكراين
وحت�سني جمع املعلومات اال�ستخباراتية،

يف �إ�شارة �إىل تعميق التعاون الع�سكري بني البلدين.
و�أث��ار احتمال ا�ستخدام رو�سيا و�إي���ران لقمر �صناعي
للتج�س�س على الدول خماوف الغرب ،وقد يهدد ذلك �إحياء
االتفاق النووي املربم مع �إيران عام  2015والذي انهار

يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق ،دونالد ترمب ،يف وقت
�أو�ضح التقرير �أنه من خالل دمج طهران يف نظام توريد
الأ�سلحة اخلا�صة برو�سيا ،يقوم الكرملني ببناء حتالف
يدعم حربه يف �أوكرانيا.
وتتوا�صل العملية الع�سكرية الرو�سية
يف �أوك���ران���ي���ا ،ح��ي��ث ي�ستمر اجلي�ش
ال��رو���س��ي يف ���ض��رب م���واق���ع ال��ق��وات
والبنية التحتية الع�سكرية الأوكرانية
وحت��ري��ر �أرا����ض���ي دون��ب��ا���س ،فيما
ت��ت��ل��ق��ى ك���ي���ي���ف ال����دع����م وال���ع���ت���اد
الع�سكري م��ن ال��ق��وى الغربية� ،إذ
دعا الرئي�س الأوك��راين فولودميري
زيلين�سكي �إىل رد دويل جت��اه ما
و�صفه بالتعدي الرو�سي النووي
بعد ق�صف حمطة زابوريجيا للطاقة
النووية ،وهي الأكرب يف �أوروبا.
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أمير الشرقية يتسلم تقرير "االلتزام البيئي"

الفيصل يستقبل القنصل األمريكي

الدمام  -البالد

فار�س �أ�سعد.
جدة -البالد
ا�ستقبل الأم�ير خالد الفي�صل م�ست�شار خادم وج���رى خ�ل�ال اال���س��ت��ق��ب��ال ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
احلرمني ال�شريفني �أم�ير منطقة مكة املكرمة الودية ،ومناق�شة املو�ضوعات ذات االهتمام
يف الإم���ارة بجدة ،القن�صل العام الأمريكي امل�شرتك.

محافظ جدة يزور معرض "ذا الين"

جدة  -البالد

زار حمافظ ج��دة �صاحب ال�سمو الأم�ير �سعود بن
عبدالله ب��ن جلوي �أم�����س (الأح�����د) ،معر�ض نيوم
لت�صاميم مدينة امل�ستقبل "ذا الين" ،ال��ذي يت�ضمن
ت�صاميم تف�صيلية ،وع��رو���ض�� ًا معمارية وهند�سية
للمدينة املبتكرة ،ال��ذي يقام يف "جدة �سوبردوم"
حتى � 14أغ�سط�س.
وجتول �سموه يف املعر�ض الذي يقدم نهج ًا جديد ًا
لت�صميم املدن ،ويركز على مفهوم "انعدام اجلاذبية"،
حيث يتم توزيع وبناء مكونات املدينة على �شكل
طبقات عمودية مما يتيح للنا�س �إمكانية التحرك يف
االجتاهات الثالثة (�إىل الأعلى ،و�إىل الأ�سفل ،وكذلك
ب�شكل �أفقي يف كل جانب)  ،و ُت�سهل هذه الفكرة عملية
التنقل بني مواقع االحتياجات اليومية من �أماكن عمل

ومدار�س وحدائق ومنازل.
ومن �أهم موا�صفات مدينة "ذا الين"� ،أن عر�ضها يبلغ
وارتفاع
 200م ٍرت فقط على امتداد  170كيلو مرت،
ٍ
يبلغ  500م ٍرت فوق �سطح البحر ،و�س ُتبنى املدينة
على م�ساحة ال تتجاوز  34كيلو م ً
رتا مربعًا ،وت ـتــ�سع
لنحو  9ماليني ن�سمة ،وهو �أمر غري م�سبوق متام ًا يف
مدن بهذا احلجم ،وهذا بدوره يق ِّلل من متدد البنية
ٍ
نحو
التحتية ،ويع ِّزز من كفاءة وا�ستدامة املدينة على ٍ
مميز ،كما �أن مناخها املثايل على مدار العام �سي�ؤمن
لل�سكان اال�ستمتاع بالطبيعة عند التنقل �سريا على
الأق��دام  ،وتتيح "ذا الين" جلميع ال�سكان �إمكانية
الو�صول �إىل جميع املرافق واخلدمات يف غ�ضون
 5دقائق� ،إ�ضافة �إىل وجود قطار فائق ال�سرعة ي�صل
بني طريف املدينة خالل  20دقيق ًة.

"الجوازات" :تمديد هوية زائر لليمنيين آليا
الريا�ض  -البالد

�إن��ف��اذ ًا للتوجيهات ال�سامية ،ب���د�أت املديرية العامة
ل��ل��ج��وازات �أم�����س (الأح����د) ،بتنفيذ �إج����راءات متديد
"هوية زائر" للأ�شقاء اليمنيني املقيمني يف اململكة من
املنتظمني يف التجديد للفرتات ال�سابقة ،ملدة (� )6أ�شهر
حتى تاريخ  1444 /5 /13هـ ،وذلك بالتعاون مع مركز
املعلومات الوطني.

و�أو�ضحت اجلوازات �أنه يتطلب للتمديد �سداد الر�سوم
امل�ستحقة لـ"هوية زائر" حتى نهاية يوم الثالثاء /1 /25
 1444هـ املوافق  ،2022 /8 /23م�شري ًة �إىل �أنه �سيتم
�آليًّا دون احلاجة �إىل مراجعة مقا ّر اجلوازات.
وب�� َّي�� َن��ت �أن��ه �سيتم تنفيذ طباعة هوية زائ��ر م��ن خالل
ح�ساب امل�ست�ضيف يف من�صة "�أب�شر" وتو�صيلها عرب
الربيد ال�سعودي (�سُ بل).

ت�سلم الأم�ير �سعود بن نايف بن
عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية،
التقرير ال�سنوي للمركز الوطني
للرقابة على االلتزام البيئي للعام
2021م.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه
مبكتبه �أم�����س ،املدير العام لفرع
امل���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ل��رق��اب��ة على
االلتزام البيئي باملنطقة املهند�س
�أح���م���د اخل���ال���دي ،م��ن ً
��وه��ا ب��دع��م
القيادة الر�شيدة �-أيدها الله -يف
املحافظة على البيئة وحمايتها
و�صون مواردها وحتقيق التوازن
بني التنمية وحماية البيئة.
وا�ستعر�ض التقرير �إجن���ازات

امل��رك��ز والأع���م���ال ال��ت��ي ق���ام بها
خ��ل�ال ع����ام ،واخل���ط���ط امل��ن��ف��ذة
حلماية بيئة اململكة ،واخلدمات
امل��ق��دم��ة ،ك���إ���ص��دار الرتاخي�ص
والت�صاريح واعتمادها للجهات
ال��ع��ام��ل��ة يف جم����ال اخل���دم���ات
ال��ب��ي��ئ��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل خ��دم��ات
�إ�صدار وجتديد �شهادة الت�أهيل
البيئي للجهات التي تعمل يف
جمال اخلدمات البيئية ،ومتابعة
م�ؤ�شر جودة الهواء يف خمتلف
مناطق اململكة.
م����ن ج���ان���ب���ه� ،أع�������رب امل��ه��ن��د���س
اخل��ال��دي ع��ن �شكره ل�سمو �أم�ير
ال�شرقية على توجيهاته ودعمه
امل�ستمر جلهود املركز.

السعودية تعزز ريادتها في التطوير واالبتكار
الريا�ض  -البالد

ب�������د�أت امل��م��ل��ك��ة م���رح���ل���ة ج����دي����دة يف
ال���ب���ح���ث واالب����ت����ك����ار ل���ت����أم�ي�ن ���ص��ح��ة
الإن�سان وا�ستدامة بيئته واحتياجاته
والريادة يف الطاقة وال�صناعة وتعزيز
اقت�صاديات امل�ستقبل ،بعد �إعالن �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز ،ويل العهد نائب رئي�س
جمل�س ال����وزراء رئي�س اللجنة العليا
للبحث والتطوير واالبتكار ،التطلُّعات
والأولويات الوطنية للبحث والتطوير
واالبتكار يف اململكة للعقدين املُقبلني،
مب��ا يعزز م��ن تناف�سية وري���ادة اململكة
عاملي ًا.
ت�ستند التطلعات والأولويات الوطنية
للبحث والتطوير واالبتكار �إىل �أرب��ع
�أول���وي���ات رئ��ي�����س��ة ،تتمثل يف� :صحة
الإن�سان ،وا�ستدامة البيئة واالحتياجات
الأ����س���ا����س���ي���ة ،وال�����ري�����ادة يف ال��ط��اق��ة
وال�����ص��ن��اع��ة ،واق��ت�����ص��ادي��ات امل�ستقبل،
مب��ا يتما�شى م��ع ر�ؤي���ة اململكة 2030
وتعزيز مكانتها ب�صفتها �أك�بر اقت�صاد
يف املنطقة.
وي�����ش��ك��ل �إع���ل��ان امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا
و�أول��وي��ات��ه��ا يف ه��ذا ال��ق��ط��اع احليوي
عامل جذب للمهتمني من الباحثني ورواد
الأع��م��ال على ال�صعيد الوطني وح��ول
ال��ع��امل ،وت��رح��ي�� ًب��ا مب�شاركة الباحثني
واملبتكرين وان�ضمامهم �إليها يف رحلة
االبتكار من �أجل الإن�سان ،وبناء اقت�صاد
معريف على �أ�سا�س البحث والتطوير
واالبتكار.
وتهدف اململكة من �أول��وي��ة ال��ري��ادة يف
ال��ط��اق��ة وال�����ص��ن��اع��ة �إىل تعميق الأث���ر
االقت�صادي لهذا القطاع وجعل اململكة
قوة �صناعية ،وتنظر من خالل �أولوية
اق��ت�����ص��ادي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل �إىل ت��ط��وي��ر
م�ستقبل احلياة احل�ضرية ب�شكل عام ،من
خالل بناء ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص
وتعزيز دوره يف حتويل الأبحاث �إىل
ابتكارات ذات قيمة اقت�صادية.

منظومة لالبتكار والتطوير
ويف ه����ذا االط�����ار �أن�������ش����أت "�سابك"
منظومة لالبتكار والتطوير والبحث
والتقنية يف خم�س مناطق رئي�سة يف
اململكة العربية ال�سعودية ،والواليات
املتحدة الأمريكية ،و�أوروب���ا ،وجنوب
�شرق �آ�سيا ،و�شمال �شرق �آ�سيا ،يعمل
فيها نحو  1,660عامل ًا وباحث ًا� ،أ�سهموا
يف ت�سجيل  10,090ب����راءة اخ�ت�راع
وطلب براءة اخرتاع.
وت���ق���دم ال�����ش��رك��ة م���ن خ�ل�ال امل��ن��ظ��وم��ة
منتجات م�ستدامة وحلو ًال مميزة تلبي
تطلعات ال�شركاء واحتياجات الزبائن،
وت�شمل املنظومة حتى اليوم  20مركز ًا
يف هذه املناطق الرئي�سة لأعمالها� ،ستة
منها يف اململكة :مركز "�سابك" التقني
يف ال��ري��ا���ض ،وم��رك��ز "�سابك" التقني
يف اجل��ب��ي��ل ،وم��رك��ز "�سابك" لتطوير
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة (���س��ب��ادك)
ب��ال��ري��ا���ض ،وم��رك��ز "�سابك" للأبحاث
واالبتكار يف جامعة امللك عبدالله للعلوم
والتقنية (كاو�ست) يف ث��ول ،و(موطن

خدمات "األحوال" المتنقلة في مكة وتبوك
الريا�ض -البالد

ت��ق��دم ال��وح��دات املتنقلة ل�ل�أح��وال امل��دن��ي��ة خدماتها
للرجال والن�ساء يف ( )4مواقع مبنطق َت ْي مكة املكرمة
وتبوك� ,ضمن مبادرة "ن�أتي �إليك" التي تنفذها وكالة
وزارة الداخلية للأحوال املدنية للجهات احلكومية
واخل��ا���ص��ة ،وم��ب��ادرة "موجودين" املوجهة خلدمة
امل��ح��اف��ظ��ات وامل���راك���ز وال��ق��رى ال��ب��ع��ي��دة ع��ن مكاتب
الأحوال املدنية.
وبد�أت الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية مبنطقة مكة
املكرمة بتقدمي خدماتها للرجال يف مركز حلي ملدة
�أ�سبوع ،ويف مركز قيا ،واليوم االثنني يف مركز �أبو

عنيزة  -البالد

�أت��اح��ت الغرفة التجارية ال�صناعية مبحافظة عنيزة
الفر�صة لل�شباب لال�ستفادة م��ن مو�سم التمور لبدء
م�شاريعهم النا�شئة ،وذلك �ضمن مبادرات مو�سم عنيزة
للتمور .43
وب�ين ع�ضو جمل�س �إدارة الغرفة رئي�س جلنة رواد
الأع��م��ال ن��واف الدخيل �أن م��ب��ادرة "التاجر اجلديد"
ت��ه��دف �إىل حتفيز رواد الأع��م��ال م��ن خ�لال ا�ستقبال
الراغبني من ال�شباب لال�ستفادة من فر�ص الك�سب التي

تطبيقات تقنية

وي�����ش��ك��ل "مركز "�سابك" ل��ت��ط��وي��ر
التطبيقات البال�ستيكية" (���س��ب��ادك)،
الذي �أن�ش�أته ال�شركة يف وادي الريا�ض
للتقنية بجامعة امل��ل��ك ���س��ع��ود� ،إح���دى
ال��ع�لام��ات ال��ف��ارق��ة يف ت��اري��خ ال�شركة
لتعزيز االبتكار ،وجتاوز اال�ستخدامات
التقليدية ،وتلبية احتياجات الزبائن،
والتعاون معهم لإيجاد حلول تقنية ميكن
االعتماد عليها ،وتطوير بال�ستيكيات
جديدة لأ�صحاب امل�شاريع يف اململكة؛
لتوفري حلول ميكنها امل�ساعدة يف احلد
م��ن الب�صمة البيئية ،وخف�ض تكاليف
ال��ط��اق��ة ،م��ا ي�سهم يف ت��ق��دمي تطبيقات
جديدة لقطاع الأعمال.
ويج�سد (موطن االبتكار) االبتكار من

برنامج للمراجعة الداخلية مع هارفارد

راكة ملدة يوم واحد لكل منهما.
وتقدم الوحدات املتنقلة للأحوال املدنية مبنطقة تبوك
خدماتها للرجال والن�ساء يف م�ست�شفى الأمري فهد بن
�سلطان ملدة �أ�سبوع.
وتوفر الوحدات املتنقلة للم�ستفيدين وامل�ستفيدات
خدمات ال�سجل املدين ،ك�إ�صدار بطاقة الهوية الوطنية
وجتديدها وبدل تالف عنها.
وتعد اخلدمات املتنقلة من �أبرز و�سائل تقدمي اخلدمة
امليدانية يف الأحوال املدنية ،مبا تقدمه من ت�سهيالت
لعموم امل�ستفيدين من الرجال والن�ساء ،وت�سهم يف
اخت�صار الوقت وتقليل اجلهد على امل�ستفيدين.

"التاجر الجديد" في موسم عنيزة
يوفرها املو�سم ،حيث تقوم الغرفة بقيد �أ�سماء الراغبني
بامل�شاركة ،ثم يتم الدخول يف امل��زاد ب�صحبتهم ودفع
القيمة للتاجر ،وت�سليم التمور لهم لبيعها بالتجزئة يف
مواقع خم�ص�صة لهم داخل املدينة الغذائية وخارجها،
�سواء باملحافظة �أو حمافظات منطقة الق�صيم �أو املناطق
املجاورة لها.
و�أك��د �أن الغرفة تقدم الدعم لل�شباب وتهيئة اجلوانب
التي ت�سهل لهم اكت�ساب اخلربة والنجاح يف جتاربهم
والت�شجيع على اال�ستمرار.

االب��ت��ك��ار) بالريا�ض ،وامل��رك��ز الوطني
لأب��ح��اث وت��ط��وي��ر ال��زراع��ة امل�ستدامة
(ا���س��ت��دام��ة) ب��ال��ري��ا���ض ،ال����ذي تتوىل
"�سابك" ت�شغيله ل�صالح وزارة البيئة
واملياه والزراعة.

�أجل اال�ستدامة ،وميثل ملتقى للقيادات
ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال����������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات
احلكومية واجلامعات وغريها ،ونقطة
التقاء جتمع بني �أف�ضل العقول واجلهات
املهتمة مب�ستقبل منطقة ال�شرق الأو�سط،
وراف����د ًا لتنمية ال�صناعات التحويلية
وتو�سيع �سوق العمل ،ومن�صة حمفزة
لتحويل الأفكار �إىل منتجات �صناعية،
و�إب���راز �أح���دث ال��ت��ط��ورات املبتكرة يف
جماالت ت�صميم املباين املوفرة للطاقة،
والبناء والت�شييد ،والت�شغيل والإدارة،
ال��ت��ي ت��دع��م �أ���س��ل��وب احل��ي��اة امل�ستدام.
وي�ضم (موطن االبتكار) "منوذج املنزل
ع��ايل الأداء" ،ال��ذي يعد مثا ًال للمنازل
امل�����س��ت��دام��ة املخ�ص�صة لأ���س��رة واح���دة
على م�ستوى منطقة ال�شرق الأو���س��ط،
احل���ا����ص���ل ع��ل��ى ����ش���ه���ادة ال����ري����ادة يف
ت�صميمات الطاقة والبيئة (ليد) من الفئة
البالتينية؛ نتيجة قدرة املنزل النموذج
على حتقيق التوازن الكامل يف ا�ستهالك
الطاقة وتوليدها يف منطقة ذات ظروف
مناخية �صعبة.

الريا�ض -البالد

�أط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة للمراجعني
الداخليني الن�سخة الثانية من برنامج "قيادة
املراجعة الداخلية" بالتعاون مع هارفارد
للأعمال والن�شر ،و�شراكة �إ�سرتاتيجية مع
(�سابك) ،وال��ذي يهدف �إىل ت�أهيل و�إع��داد
القادة يف جمال املراجعة الداخلية وفق �أعلى
املعايري الدولية.
وك�شفت اجلمعية ب���أن��ه��ا �أط��ل��ق��ت الن�سخة
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب���رن���ام���ج "قيادة امل��راج��ع��ة
الداخلية" بعد �أن الق��ى يف ن�سخته الأوىل
�إق��ب��ا ًال الفت ًا من قبل املراجعني الداخليني،
حيث مت يف الن�سخة الأوىل ت�أهيل �أكرث من

 60م�شارك ًا اكت�سبوا على مدى خم�سة �أ�شهر
�أف�ضل مهارات القيادة وفق �أحدث املمار�سات
العاملية املتواءمة مع احتياجاتنا املحلية.
وي�أتي برنامج "قيادة املراجعة الداخلية"
ك���أول برنامج خمت�ص بعلوم القيادة على
م�ستوى اململكة يف مهنة املراجعة الداخلية،
حيث مت ت�صميمه ليكون مزيج ًا من �أحدث
الأب����ح����اث واالب���ت���ك���ارات ال��ت��ي تو�صلت
�إليها ه��ارف��ارد يف علوم ال��ق��ي��ادة ،م��ع �آخ��ر
التحديثات والتطورات على �ساحة مهنة
املراجعة الداخلية وف��ق املعايري العاملية
ال�����ص��ادرة م��ن امل��ع��ه��د ال����دويل للمراجعني
الداخليني.

محليات
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خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس زامبيا
الريا�ض  -وا�س

تلقى خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امل��ل��ك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود  -حفظه الله  ،-ر�سالة خطية
م��ن فخامة الرئي�س هاكيندي هي�شيليما رئي�س
جمهورية زام��ب��ي��ا ،تتعلق بتعزيز ال��ع�لاق��ات بني
البلدين ال�صديقني.
وت�سلم الر�سالة الأمري في�صل بن فرحان بن عبدالله
وزير اخلارجية ،خالل ا�ستقباله يف وزارة اخلارجية
بالريا�ض �أم�����س ،املبعوث اخلا�ص لرئي�س جمهورية
زامبيا وزير اخلارجية والتعاون الدويل �ستانلي كاكوبو.
وج��رى خالل اال�ستقبال بحث العالقات الثنائية بني
البلدين ،و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت� ،إ�ضافة
�إىل تبادل وجهات النظر حيال الق�ضايا الإقليمية
والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

المملكة تدين اقتحام باحات األقصى

كلمة

��رق خطري للقانون ال��دويل وللو�ضع و����ش���ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ت��ه��ا للمجتمع
الإ�سرائيليني يف خ ٍ
الريا�ض  -البالد
التاريخي والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ساتها ،م�ؤكد ًة ال��دويل باال�ضطالع مب�س�ؤولياته لإنهاء ت�صعيد االحتالل
ال�سعودية
العربية
اململكة
إدانة
�
عن
اخلارجية
�أعربت وزارة
�أن االنتهاكات واالعتداءات املتوا�صلة على املقد�سات يفاقم الإ���س��رائ��ي��ل��ي ،وت��وف�ير احل��م��اي��ة ال�لازم��ة للمدنيني وب��ذل
امل�ستوطنني
قبل
من
املبارك،
أق�صى
ل
ا
امل�سجد
باحات
اقتحام
اجلهود كافة لإنهاء هذا ال�صراع الذي طال �أمده.
التوتر ويدفع بالأو�ضاع �إىل دوامة عنف م�ستمرة.

تعزيز نسبة الخبراء السعوديين دولي ًا

«الثقافة» ّ
تنفذ برنامج حماية التراث المغمور
�سيلفا ،الدكتور عماد خليل ،الدكتور عبدالله
الريا�ض  -البالد
ن��فّ��ذت وزارة ال��ث��ق��اف��ة خ�ل�ال �شهر يوليو الزهراين .
امل��ن�����ص��رم امل��رح��ل��ة الأوىل م���ن ال�برن��ام��ج وتناول الربنامج املفاهيم الأ�سا�سية التفاقية
ال��ت��دري��ب��ي التخ�ص�صي "اتفاقية حماية
ال��ت�راث امل��غ��م��ور باملياه" ،مب�����ش��ارك��ة 10
م�شاركني؛ منهم  9م�شاركني م��ن اململكة،
وم�شارك من دولة قطر ،وذلك �ضمن الأن�شطة
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل�برن��ام��ج "اخلرباء"؛ لت�أهيل
املخت�صني يف ات��ف��اق��ي��ات وب��رام��ج منظمة
الأمم امل��ت��ح��دة للرتبية وال��ع��ل��م والثقافة
(اليون�سكو) بالتعاون م��ع امل��رك��ز ال��دويل
لدرا�سة �صون وترميم املمتلكات الثقافية
(�إيكروم) .
ونُفذ الربنامج التدريبي عن ُبعد بوا�سطة
ك��ل م��ن  :ب��ارب��را داف��ي��دي بيرتياجي ،عاملة
�آثار حتت املاء يف وزارة الثقافة الإيطالية،
وكري�س �أندروود ،م�ست�شار الرتاث الثقايف
املغمور باملياه ,كما ا�ست�ضاف خ�لال فرتة
�إقامته ع��دد ًا من اخل�براء يف هذه االتفاقية
وهم  :الدكتورة �أثينا تراداكا�س ،الدكتور
دولوري�س �إلكني ،الدكتور �أرت���ورو ري دا

اليون�سكو ل��ع��ام  ،2001و�أه����داف ال��دول وتعريفهم بالآليات والأدوات الإ�ضافية التي
الأط���راف ،ومبادئها والتزاماتها وتدابري �أن�ش�أتها اليون�سكو وغريها من املنظمات,
التنفيذ الوطنية ،و�آليات التعاون الدويل� ،إىل جانب العديد من املو�ضوعات املرتبطة
بالأبحاث والتنقيب ،والق�ضايا الأخالقية
املتعلقة ب�أ�ساليب وتقنيات و�إ�سرتاتيجيات
الأن�شطة التداخلية ،واحلفريات يف جمال
ال��ت�راث ال��ث��ق��ايف امل��غ��م��ور ب��امل��ي��اه ،ودور
و�إمكانات املجتمعات ذات ال�صلة يف حماية
الرتاث الثقايف املغمور باملياه .
كما يعد هذا الربنامج �أحد الربامج التدريبية
املتخ�ص�صة التي تنفذها وزارة الثقافة �ضمن
برنامج "اخلرباء" ال��ذي يعمل على ت�أهيل
 30خ��ب�ير ًا �سعودي ًا يف خمتلف اتفاقيات
وبرامج الت�سجيل يف منظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) خالل
 ،2022-2021وذل��ك بهدف تعزيز ن�سبة
اخل��ب�راء ال�����س��ع��ودي�ين يف امل��ج��ال الثقايف
دولياً ،وزي��ادة عدد اخل�براء املخت�صني يف
�إعداد ملفات الرت�شيح يف املنظمات الدولية
و�إدارتها� ،إىل جانب �إثراء كفاءاتهم ح�سب
منهجية "اليون�سكو" .

مساعدات غذائية وطبية لليمن الشقيق
الريا�ض  -البالد

توا�صل اململكة م�ساعداتها الإن�سانية لل�شعب
اليمني ال�شقيق  ،ويف هذا الإطار وزع مركز امللك
�سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية � 103أطنان و
كيلوغراما من ال�سالل الغذائية للأ�سر الأكرث
790
ً
��اج��ا يف م��دي��ري��ة ال����وادي مبحافظة م����أرب،
اح��ت��ي ً
ا�ستفاد منها  5.820فر ًدا .
واختتم امل��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�سانية ،الربنامج التدريبي التطوعي يف مدينة

املكال مبحافظة ح�ضرموت ،وال��ذي امتد من 30
يوليو حتى � 5أغ�سط�س 2022م .وت�ضمن 12
دورة تدريبية يف جمال �إدارة الأزمات والكوارث،
وم��ه��ارات الإن��ق��اذ امل��ائ��ي ،والإ���س��ع��اف��ات الأول��ي��ة
مل�صابي ح���وادث ال��دراج��ات ،ورع��اي��ة الإ�صابات
ال�شائعة.
ويف امل��ج��ال الطبي  ،ق�� ّدم��ت ال��ع��ي��ادات املتنقلة
التابعة للمركز يف مديرية عب�س مبحافظة حجة،
خدماتها العالجية لـ  374م�ستفي ًدا خالل الفرتة من
 20حتى  26يوليو.

واخ��ت��ت��م م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان ل�ل�إغ��اث��ة والأع��م��ال
الإن�����س��ان��ي��ة احل��م��ل��ة الطبية التطوعية جل��راح��ة
التجميل واحلروق والت�شوهات يف هيئة م�ست�شفى
�سيئون ال��ع��ام مبحافظة ح�ضرموت ،مب�شاركة
متطوعني �سعوديني م��ن خمتلف التخ�ص�صات،
والتي امتدت من  30يوليو حتى � 6أغ�سط�س.
وي�أتي ذلك جت�سي ًدا للدور الإن�ساين النبيل للمملكة
بالوقوف مع الأ�شقاء اليمنيني يف خمتلف املجاالت
وللتخفيف من معاناتهم ج��راء الأزم��ة الإن�سانية
التي متر بهم .

التطوير واالبتكار

ب���ط���م���وح وا����س���ت�������ش���راف م��ت��ج��دد
ال�ستحقاق امل�ستقبل ،ت�سارع اململكة
اخل��ط��ى ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال��ت��ط��لُّ��ع��ات
والأول������وي������ات ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ب��ح��ث
والتطوير واالب��ت��ك��ار ،وال��ت��ي �سبق
و�أع��ل��ن��ه��ا ���س��م��و الأم��ي��ر حم��م��د بن
�سلمان بن عبد العزيز نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة العليا
للبحث والتطوير واالبتكار  -حفظه
الله –  ،للعقدين املُقبلني ،ب�أولويات
رئي�سية تتمثل يف� :صحة الإن�سان،
وا���س��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ة واالح��ت��ي��اج��ات
الأ���س��ا���س��ي��ة ،وال���ري���ادة يف ال��ط��اق��ة
وال�صناعة ،واقت�صادات املُ�ستقبل،
مبا يُعزز من تناف�سية اململكة عامليًا
وريادتها.
ه���ذه الأول���وي���ات ت�ستهدف تعزيز
م��ك��ان��ة امل��م��ل��ك��ة ل��ت��ك��ون م���ن رواد
االب��ت��ك��ار يف ال��ع��امل ،ح��ي��ث �سي�صل
الإن��ف��اق ال�سنوي على ال��ق��ط��اع �إىل
 % 2.5م��ن �إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي
خ�ل�ال �أق����ل م��ن ع��ق��دي��ن م��ن ال��زم��ن،
وهو رقم يواكب معدالت �إنفاق كثري
م��ن ال���دول املتقدمة وي��ف��وق معدالت
بع�ضها يف هذا املجال .من هنا ت�شكل
تطلعات و�أول��وي��ات اململكة يف هذا
القطاع احليوي ،نقطة انطالقة قوية
وطموحة يف ف�ضاء االبتكار والتقدم
العلمي والتقني الواعد ،واملكانة التي
ت�ستهدف الو�صول �إليها ب�أرقام كبرية
يف االنفاق على هذا القطاع احليوي،
وم���ن ث��م امل�ستهدف لإ���س��ه��ام��ات��ه يف
ال���ن���اجت الإج���م���ايل ال��وط��ن��ي ،ومب��ا
ي���ع���زز رك���ائ���ز اال����س���ت���دام���ة ك��دول��ة
رئي�سية منتجة للأبحاث واالبتكار
وتتمتع مبقومات اقت�صاد املم�ستقبل
وتناف�سية التطور احل�ضاري.

الرياض تستعد
لمعرض الكتاب

الريا�ض  -البالد

ت�ستعد هيئة الأدب والن�شر وال�ترج��م��ة لتنظيم و�إط�ل�اق معر�ض
الريا�ض ال��دويل للكتاب خالل الفرتة من � 29سبتمرب املقبل �إىل 8
�أكتوبر؛ كنافذة ثقافية جتمع �ص ّناع الأدب والن�شر والرتجمة من
امل�ؤ�س�سات وال�شركات املحلية والدولية مع القراء واملهتمني� ،إ�ضاف ًة
�إىل برناجمه الثقايف املت�ضمن عدد ًا من الفعاليات الثقافية النوعية،
واملن�صات احلوارية ،واملحا�ضرات التفاعلية ،وور���ش العمل التي
تغطي جماالت الفن ،والقراءة ،والكتابة والن�شر ،و�صناعة الكتاب،
والرتجمة.
و�أك��د الرئي�س التنفيذي لهيئة الأدب والن�شر والرتجمة الدكتور
حممد ح�سن علوان� ،أن معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب له �إ�سهامات
عميقة يف امل�شهد الأدب��ي ال�سعودي ،وله دور بارز يف نه�ضة الأدب
والثقافة والعلوم والفنون باململكة ،وا�صف ًا �إياه باجل�سر الثقايف لفهم
الآخر ،و�أنه م�ساهم رئي�س يف احلراك الثقايف الوطني ،م�شري ًا �إىل
�أن املعر�ض يعد ثاين املعار�ض بعد املدينة املنورة التي ت�أتي �ضمن
مبعر�ض ثالث
مبادرة " معار�ض الكتاب " لهذا العام ،والتي �ستختتم
ٍ
يف جدة نهاية العام ،مبين ًا �أن الهيئة ت�سعى �إىل التو�سع يف �إطالق
معار�ض الكتاب يف عدد من امل��دن؛ لتجعل من اململكة بوابة عاملية
لقطاع الن�شر ،وت�شجع التبادل الثقايف وتعزز الثقافة كنمط حياة.
وب�ين �أن دورة ه��ذا العام �ست�شهد برناجم ًا ثقافي ًا �شام ًال ونوعي ًا
مب�شاركة الهيئات الثقافية التي مت ّثل  16قطاع ًا ثقافي ًا ،ونخبة من
�أهم املتحدثني ال�سعوديني والدوليني� ،إىل جانب �أم�سيات �شعرية،
وجل�سات ح��واري��ة مع امل�ؤلفني واملفكرين ،ون���دوات وحما�ضرات
وور�ش عمل تدريبية ،وم�سرحيات وعرو�ض فنية ومو�سيقية ،وجناح
للطفل ،يقدم من خاللها جولة معرفية وثقافية جلميع �أفراد العائلة.
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أكدت أهمية تناول المرضعة لمنتجات األلبان  ..الغذاء والدواء:

استخدام مبيضات البشرة لفترات طويلة مضر

عادل بابكير

من هنا "اإلنسان"
مواقف اململكة العربية ال�سعودية الإن�سانية عديدة
وي�ستلزم ذكرها العديد من امل�ؤلفات والكتب ،هذا �إن
ا�ستطعنا اح�صاءها .فمنذ عهد امل�ؤ�س�س جاللة امللك
عبد العزيز طيب الله ث��راه وحتى عهد خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود حفظه
الله واململكة تبهر العامل بتعاملها الإن�ساين ،ومل تفرق
يف خدمتها ورعايتها بني مواطن ومقيم� ،أو بني م�سلم
وغري م�سلم� ،أو بني �أع��راق وجن�سيات ،و�إمنا حتر�ص
على خدمة كل من يحتاجها �سواء كان على �أرا�ضيها �أو
حتى خارج اململكة من خالل مركز امللك �سلمان الإغاثي،
حتى �أنها ت�شدد يف كل مواقفها على �أهمية حفظ كرامة
الإن�سان.
يف اململكة تعترب مبادئ حقوق االن�سان �أ�ص ًال �أ�صي ًال
�سبقت به جميع دول العامل ومنظماته املتعددة مبختلف
درجاتها حتى �أ�صبحت الإن�سانية وت��د ًا را�سخ ًا يطغى
على تعامل ال�سعوديني وال�سعوديات ،وهذا النهج الذي
ي�سري عليه �أبنا�ؤنا وبناتنا يالزمنا منذ ت�أ�سي�س اململكة
وح��ت��ى ال��ي��وم بقيادة خ���ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز � -أيده الله  ،-وع�ضده ويل العهد
القوي الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -
حفظه الله .-
على ال�صعيد املحلي لنا يف جتربة جائحة كورونا وما
قامت به اململكة من جهود كبرية جعلت بها �أمن و�صحة
االن�سان �أولوية ق�صوى ،وبالرغم من الأزمة االقت�صادية
التي عانى منها العامل �إال �أن القيادة الر�شيدة مل تهتم
بل رفعت �شعار الإن�سان �أوال وك��ان جل اهتمامها هو
احلفاظ على �صحة و�أمن و�أمان الإن�سان.
�أم���ا على ال�صعيد ال���دويل فاململكة منذ ع��ام ١٩٩٦
وحتى  ٢٠٢٢قدمت �أك�ثر من  ٩٤مليار دوالر �أمريكي
كم�ساعدات ان�سانية و�إغاثية ا�ستفادت منها  ١٦٤دولة
حول العامل.
كما نفذ مركز امللك �سلمان للإغاثة منذ �إن�شائه يف عام
2015م وحتى الآن ما يقارب  2000م�شروع �إن�ساين يف
 84دولة حول العامل ،بقيمة جتاوزت  5مليارات و767
مليون دوالر �أمريكي� ،شملت خمتلف القطاعات احليوية
ك��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي ،وال��ت��ع��ل��ي��م ،وال�����ص��ح��ة ،واخل��دم��ات
اللوج�ستية ،والإيواء وغريها من املجاالت احليوية.
وع��ل��ى �صعيد امل��واط��ن ال�����س��ع��ودي جن��د �أن اململكة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ر���س��خ��ت يف ق��ل��وب ال�سعوديني
التعامل الإن�ساين ،فمن خالل من�صة اح�سان الر�سمية
كان املواطن ال�سعودي مثاال يحتذى به يف الإن�سانية،
وجدنا حتى حم��دودي الدخل يهمون مب�ساعدة غريهم
وتفريج كربتهم بكل ما ا�ستطاع من جهد ومال.
خال�صة القول  ..يحق يل كمواطن �سعودي �أن �أفتخر
بوطني ،و�أروي ما تر�سمه اململكة قيادة و�شعبا �إن�سانيا
لكل الأجيال القادمة ،فاململكة مل جتعل �إن�سانيتها حكر ًا
على الداخل ،بل جتاوزت احلدود لتقف مع دول العامل
�أجمع يف املحن والكوارث.

الريا�ض ـ البالد

ح ّذرت هيئة الغذاء والدواء ،من �أن ا�ستخدام منتجات
تبيي�ض الب�شرة ل��ف�ترات ط��وي��ل��ة؛ ق��د ي�سبب بع�ض
الأعرا�ض اجلانبية.
ون�صحت الهيئ ُة بالتعامل مع منتجات تبيي�ض الب�شرة
ح�سب الإر�شادات املدونة على عبوة كل منتج.
و�أ�ضافت يف فيديو للأخ�صائي �أول رقابة و�إن��ذارات
بالهيئة عبري النا�صر ،حتت عنوان "دقيقة جتميل"� ،أن
تلك املنتجات لها ت�أثري على تكوين امليالنني يف اجللد،
عن طريق تق�شري الطبقة اخلارجية له.
و�أو�ضحت "النا�صر" �أن من خماطر منتجات تبيي�ض
الب�شرة؛ احتواء بع�ض منتجات الأ�سواق على مواد
حم��ظ��ور ا�ستخدامها مثل ال��ك��ورت��ي��زون ،وال��ت��ي قد

ت���ؤدي �إىل خماطر �صحية ،بالإ�ضافة لأن ا�ستخدامها
لفرتات طويلة قد ي�ؤدي �إىل احمرار الب�شرة ،واحلكة
واجل��ف��اف ،وح��ب ال�شباب ،وحتى ت�صبغات الب�شرة
واال���س��ت��خ��دام ل��ف�ترات طويلة ج���دًّا ي�سبب ح�سا�سية
ال��ب�����ش��رة .وح���ول ال��ط��ري��ق��ة ال�صحيحة للتعامل مع
م��ن��ت��ج��ات تبيي�ض ال��ب�����ش��رة ،ح���� ّذرت م��ن ا���س��ت��خ��دام
املنتجات جمهولة امل�صدر واملكونات ،وع��دم ال�شراء
�إال من امل�صادر املوثوقة �أو خلطها مع املواد الأخرى،
والتحقق من �صالحيتها ،والت�أكد من �إدراجها يف قائمة
منتجات التجميل امل�سجلة بالهيئة واال�ستخدام وفق
الإر�شادات املدونة عليها ،ويف حال وجود �أي �أعرا�ض
جانبية يجب توقيف املنتج وا�ست�شارة الطبيب و�إبالغ
الهيئة .كما �أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء� ،أهمية

اتباع الأم نظام غذائي �صحي �أثناء ف�ترة الر�ضاعة
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ط��ف��ل��ه��ا ،وذل����ك ل�����ض��م��ان احل�����ص��ول على
االحتياجات اليومية من الفيتامينات الالزمة.
وق��ال��ت الهيئة �إن على املر�ضع تلبيـة احتياجاته ــا
املرتفع ــة من ال�سعرات احلرارية ع ــن طريق ا�س ــتهالك
ح�ص�ص �إ�ضافية ،من جمموعة اخلبز واحلبوب� ،أو
من جمموعة منتجات الأل��ب��ان� ،أو جمموعة الفواكه
واخل�ضراوات.
و�أبانت �أنه يجب على املر�ضع ا�ستهالك �سعرات حرارية
ال تقل عن � 1800سعرة يف اليوم؛ كما ين�صح بزيادة
 25جراما من الربوتني عما كان عليه يف فرتة احلمل،
بالإ�ضافة �إىل تناول الأ�سماك مرتني يف الأ�سبوع.
و�أ�ضافت �أن��ه يجب على املر�ضع �شرب كميات وافرة

الصحة :التعرف على المرض
من خالل الصداع شائعة

الريا�ض ـ البالد

تقودها امل�ؤ�س�سة وي���أت��ي ام��ت��دادًا مل�شاريع وخدمات
متنوعة قدمة خلدمة قطاع التدريب الأهلي باململكة
وامل�ستفيدين منه .ويُعنى امل�شروع بت�صنيف من�ش�آت
ال��ت��دري��ب الأه��ل��ي��ة وف��ق من��وذج "معايري الت�صنيف"
الذي ُب ِن َي على �ستة معايري �أ�سا�سية ،يتفرع منها عدد
من امل�ؤ�شرات ال�شاملة جلميع اجلوانب املتعلقة ببيئة

جامعة الملك خالد تتيح
خدمة تغيير القبول
�أبها ـ مرعي ع�سريي

�أتاحت جامعة امللك خالد ممثلة يف عمادة القبول
والت�سجيل �أم�س خدم َت ْي تغيري القبول والقبول
الفوري للراغبني والراغبات يف االلتحاق بربامج
البكالوريو�س والدبلوم باجلامعة للعام اجلامعي
1444ه���ـ .و�أب���ان عميد ع��م��ادة القبول والت�سجيل
باجلامعة الدكتور عبداملح�سن بن عيد القرين �أن
�إتاحة اخلدمتني ت�أتي ال�ستفادة الطالب والطالبات
من املقاعد ال�شاغرة للقبول ،م�شريا �إىل �أن خدمة
تغيري القبول ُتتاح ملن وافق على الرت�شيح لتخ�ص�ص
معني ،فيما تتاح خدمة القبول الفوري للمتقدمني
وامل��ت��ق��دم��ات ال���ذي���ن مل ي��واف��ق��وا ع��ل��ى ال�تر���ش��ي��ح
لتخ�ص�ص حمدد �أو مل ي َّ
ُر�شحوا �ساب ًقا ،مو�ضحً ا �أن
�إتاحة اخلدمتني ت�ستمر حتى الـ 13من �شهر حمرم
اجلاري من خالل البوابة الإلكرتونية.
و�أعلنت عمادة القبول والت�سجيل م���ؤخ��رًا �أ�سماء
املقبولني نهائ ًيّا بدرج َت ْي الدبلوم والبكالوريو�س
للعام اجلامعي 1444ه���ـ بعد �أن �أكملوا �إج���راءات
الرت�شيح ،كما �أعلنت العمادة املعدالت التي توقف
عندها القبول يف خمتلف التخ�ص�صات.

«ذا الين» يستقطب زواره
بتقنيات العرض المرئي

الريا�ض ـ البالد

�أو�ضح جمل�س ال�صحة ل��دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ع��دم �صحة ما
يجرى تداوله ب�ش�أن �إمكانية التعرف على املر�ض من خالل مكان ال�صداع
يف الر�أ�س .وب�ّي نّ املجل�س� ،أن هناك مفهوم ًا خاطئ ًا ب���أن �أماكن ال�صداع
املختلفة تدل على �أمرا�ض ع�ضوية معينة مثل ال�صداع يف الر�أ�س من الأمام
دليل على م�شاكل معوية ويف اله�ضم .ولفت �إىل �أن ال�صداع يعترب من الآالم
والأعرا�ض ال�شائعة جد ًا لكن ال يدل ال�صداع وحده دون �أعرا�ض �أخرى
على مر�ض ما ،لذا يجب ا�ست�شارة الطبيب و�إجراء الفحو�صات الالزمة.
�إىل ذل��ك �أعلنت وزارة ال�صحة� ،أم�س عن ت�سجيل � 147إ�صابة جديدة
بفريو�س كورونا ،خالل الـ� 24ساعة املا�ضية؛ ما يرفع �إجمايل الإ�صابات
�إىل  811,034حالة حتى الآن .وذكرت وزارة ال�صحة –عرب موقع مركز
تعاف جديدة من
القيادة والتحكم لكوفيد � -١٩أنه مت ت�سجيل  227حاالت ٍ
الفريو�س ،لت�صل �إجمايل حاالت ال�شفاء �إىل  797,444حالة .و�أ�ضافت
الوزارة� ،أنه مت ت�سجيل حالة وفاة واحدة ،لريتفع �إجمايل حاالت الوفاة

جدة ـ البالد

منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن� ،إىل  9,261حالة.
وتابعت الوزارة� ،أن عدد جرعات لقاحات كورونا املعطاة يف اململكة بلغ
حتى الآن  66,700,629جرعة ،بجميع املناطق واملحافظات.

إطالق مشروع تصنيف منشآت التدريب األهلية
�أطلقت امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ممثلة
ب���الإدارة العامة للتدريب الأه��ل��ي م�شروع "ت�صنيف
من�ش�آت ال��ت��دري��ب الأهلية" يف مرحلته الأوىل يف
عدد من فروع التدريب الأهلي مبناطق اململكة ,حيث
ُي��ع��د امل�����ش��روع �أح���د �أب���رز امل�����ش��اري��ع الطموحة التي

من امل��اء واحلليب وال��ل�بن ،واحل�ساء ،لأن الر�ضاعة
الطبيعية تزيد من ال�شعور بالعط�ش ،م�شرية �إىل �أهمية
احلد من ا�ستهالك مادة الكافيني املوجودة يف القهوة
وال�شاي وامل�شروبات الغازية وم�شروبات الطاقة.
ول��ف��ت��ت �إىل ����ض���رورة احل��ر���ص ع��ل��ى ق����راءة بطاقة
املنتجات الغذائية �إذ �إن بع�ض املنتجات ال تنا�سب الأم
املر�ضع ،م�ؤكدة على �أهمية اتباع نظام غذائي متوازن
ي�شمل جميع املجموعات الغذائية لأن ذلك ي�ساعد على
تلبية االحتياج اليومي من الفيتامينات.
و�شددت الهيئة على عدم اتباع �أي نظام غذائي لفقدان
ال��وزن خالل فرتة الر�ضاعة ،مع احلر�ص على زيادة
احلركة ،والتقليل من الأطعمة ذات ال�سعرات احلرارية
املرتفعة كالدهون وال�سكريات.

العمل واملوارد الب�شرية والعملية التدريبية يف من�ش�أة
التدريب الأهلية على اختالف �أنواعها ،حيث �سيكون له
�أثر �إيجابي على جودة اخلدمات ،وبث روح التناف�س
بني املن�ش�آت ودعمها ملوا�صلة تطوير عملياتها ,وتهيئة
املن�ش�آت لتحقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية وك�سب ثقة
امل�ستفيدين واال�ستثمار الأمثل للموارد املتاحة و�ضبط

جودة املخرجات وتهيئتهم ل�سوق العمل وغريها.
يذكر �أن امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
ت�شرف من خالل الإدارة العامة للتدريب الأهلي على
�أكرث من ( )1000مركز ومعهد تدريبي �أهلي (رجايل
ون�سائي) من خالل ( )23فرع ًا للتدريب الأهلي بجميع
مناطق اململكة.

مختصون :مقاومة الطقس
الحار بالمالبس فاتحة اللون

ا�ستقطب معر�ض نيوم مدينة امل�ستقبل "ذا الين"
ال����زوار مبختلف فئاتهم ال��ع��م��ري��ة امل��ق��ام يف "جدة
�سوبردوم"؛ للتعرف على ت�صاميم املدينة و�إمكاناتها
املعمارية والهند�سية من خالل  50جولة يومي ًا مبعدل
�ساعة لكل جولة مل�شاهدة حمتويات املعر�ض عن قرب،
و�سط توظيف �أحدث تقنيات العر�ض املرئي ،ومرافقة
مر�شدين باللغتني العربية والإجنليزية للزوار طيلة
مدة جوالتهم .ويفتح املعر�ض الذي ي�ستمر حتى الـ14
من �أغ�سط�س احلايل �أبوابه للزوار من ال�ساعة الـ10
�صباح ًا حتى ال���ـ 11م�ساءً ،حيث خ�ص�ص املعر�ض
رابط ًا �إليكرتوني ًا حلجز التذاكر جمان ًا ،عرب تطبيق
"هال يال" للفعاليات :ويت�ضمن معر�ض نيوم لت�صاميم
م��دي��ن��ة امل�ستقبل "ذا الين" ت�صاميم ًا تف�صيلية،
وعرو�ض ًا معمارية وهند�سية للمدينة املبتكرة ،حيث
متتاز ت�صاميم املدينة مبقومات فريدة جتعلها منوذج ًا
عاملي ًا مل��ا يجب �أن ت��ك��ون عليه م��دن امل�ستقبل التي
تتمحور حول الإن�سان ،وتتناغم مع الطبيعة.

كشافة مكة
يحصدون جائزة عالمية

البالد ـ وكاالت

ت�شهد العديد من مناطق العامل ،هذه الأي��ام درج��ات ح��رارة هي الأعلى
بني املعدالت املعتادة خالل هذا الوقت من العام ،ويف ظل احلرارة املرتفة
ف�إن هناك �أ�شخا�صا كرثا ال ي�ستطيعون التكيف مع الطق�س احلار  ،ويف
هذا ال�صدد يقدم خمت�صون بع�ض اخلطوات للتكيف مع تزايد درجات
احل���رارة ،مع تر�شيد النفقات ،بح�سب موقع "برايت �سايد" بن�سخته
الإجنليزية  ،ومن هذه الإج��راءات تناول الكثري من الوجبات ال�صغرية
خالل اليوم بد ًال من وجبتني كبريتني.
�إىل جانب جتنب املالب�س ذات الألوان الداكنة  -وخا�صة املالب�س ال�سوداء
 لأنها حتب�س احل��رارة من ال�شم�س .لهذا ال�سبب يُن�صح بالتبديل �إىلمالب�س خفيفة الوزن وذات �ألوان فاحتة تعك�س احلرارة و�أ�شعة ال�شم�س.
كما �أنه يتوجب �إبقاء ال�ستائر مغلقة على النوافذ ،فهذا لن ي�سمح لأ�شعة
ال�شم�س �أن ت�صل للم�ساحات الداخلية يف املنزل  ،ما يبقيها حمتفظة
بدرجة حرارة منخف�ضة عن درجات احلرارة يف اخلارج  ،عالوة على ذلك
ف�إن "املراوح" خيار �أوفر لكل منزل .ويف الوقت الذي ترتفع فيه درجات
احلرارة ،ف�إن املروحة �ستحرك الهواء ال�ساخن يف �أنحاء الغرفة ،وللتغلب
على ذلك ميكنك و�ضع طبق من الثلج �أمامها ،ليربد الهواء.
ويف �أيام ارتفاع احلرارة ،على ال�شخ�ص �أن يت�سوق مبكرا فيما حتتفظ
حرارة ال�سيارة بدرجة منخف�ضة �إىل جانب جتنب امل�شوربات التي حتتوي

مكة املكرمة ـ �أحمد االحمدي

على ال�سكر �أو امل�شروبات الغازية �أو م�شروبات الطاقة� ،أو تلك التي
حتتوي على الكافيني ،فذلك لن ي�ساعدك ن وبدال من ذلك يتوجب االهتمام
ب�شرب املاء حتى �إن مل ت�شعر بالعط�ش ،فالتعرق يفقد ج�سمك املزيد من
املاء ،وعليك تعوي�ضه و�إال ف�ستعاين من اجلفاف.

ح�صد فريق ك�شافة �شباب مكة املكرمة التابع جلمعية
مراكز الأحياء مبكة املكرمة املركز الثاين وامل�ستوى
ال��ف�����ض��ي يف امل���ج���ال ال��ك�����ش��ف��ي ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ب��ادرات
االجتماعية بجائزة فوزي فرغلي للإبداع يف العمل
الك�شفي الإ�سالمي للعام  ،2022التي نظمها االحتاد
العاملي للك�شاف امل�سلم.و�أعلن االحت��اد ف��وز ك�شافة
�شباب مكة باملركز الثاين من بني  59مت�ساب ًقا ميثلون
 14دولة وجهة �إ�سالمية.
و�أ�شار القائد العام لفريق ك�شافة �شباب مكة املكرمة
بجمعية مراكز الأح��ي��اء مبكة املكرمة املهند�س بكر
التمبكتي �إىل االلتزام ب�أعلى معاير املهنية ،واحلر�ص
على ا�ستقطاب �أع�ضاء متفقني علميًا وعمليًا ودرا�سيًا
ل��ل��و���ص��ول �إىل �أك��ب�ر ���ش��ري��ح��ة م���ن ال��ط��ب��ق��ات ك��اف��ة،
والإ���س��ه��ام يف ك��ل املنا�سبات الوطنية والدينية مع
اجلهات احلكومية والأهلية.

الرأي
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الثقافة القانونية واالستعانة بالمحامي

م�شوار

�إن الثقافة القانونية يف حدها الأدن��ى مهمة
يف ح��ي��اة ك��ل م��واط��ن �أو مقيم ،ف��الإمل��ام بها
يجعل الفرد مدرك ًا ميا له من حقوق وما عليه
من واج��ب��ات وم��ن ثم الت�صرف ال�سليم على
�ضوء ذلك ،ولي�س مطلوب ًا منه املعرفة الدقيقة
بكل جم���االت ال��ق��ان��ون وف��روع��ه ف��ذل��ك جمال
املتخ�ص�صني فيه ،لكن عليه معرفة املبادئ
العامة للقانون التي ترتكز على ا�ستخدام
العقل واملنطق القانوين ال�سليم ،وكلها قواعد
م�ستنبطة من القانون الطبيعي وتت�صف ب�أنها
عاملية وم�ضمنة يف كل القوانني والت�شريعات،
وال عذر للأفراد من �إدراكهم للثقافة القانونية
فالعلم بالقانون مفرت�ض وال عذر باجلهل به،
ضال عن �أن القانون مرتبط مبجاالت احلياة
ف� ً
االقت�صادية واالجتماعية وغريهما.
�إن ن�شر الثقافة القانونية وان��دي��اح الوعي
ال��ق��ان��وين وتب�سيطه ل��ل��م��واط��ن ي�ساهم يف
ا�ستقرار املجتمع وتوطيد الأم���ن واح�ترام
ال��ق��ان��ون ،ويتيح للمحاكم وق��ت�� ًا ثمين ًا لأداء

مهامها عرب احلد من الدعاوى املرفوعة �أمامها
نتيجة اجلهل بالقانون ،كما يخلق بيئة خالية
ال يف �سلوك �أفراده،
من اجلرائم وجمتمع ًا نبي ً
ب��ج��ان��ب �أن ال��وع��ي ال��ق��ان��وين ي��ع��زز ال��وئ��ام
املجتمعي وينافح اجلرمية والف�ساد ويوطد
قيم النزاهة وال�شفافية ويحد من ال�سلوكيات
اخلاطئة كما يخلق بيئة جاذبة لال�ستثمارات
وتدفق ر�ؤو�س الأموال.
ويف ه����ذا ال�����س��ي��اق ف�����إن امل��ج��ت��م��ع حم��ت��اج
�إىل م��زي��د م��ن التوعية والتعريف بحقوقه
وواجباته عرب توعية �أفراده قانوني ًا لإدراكهم
للحد الأدنى من الأنظمة والقوانني التي ت�سهل
عليهم معرفة حقوقهم وواجباتهم القانونية
ومواكبة الأنظمة املتالحقة التي ت�صدرها
اجلهات املعنية ،بجانب �أن متطلبات احلياة
وتداخل م�صالح الأفراد يقت�ضي ذلك .وهنالك
حقوق كثرية كفلتها الأنظمة والقوانني لأفراد
املجتمع بيد �أن��ه��ا حت��ت��اج �إىل م��ن ين�شرها
ويقوم بتوعية الأفراد عنها ،وغالب ًا ما ي�ؤدي

اجل��ه��ل بتلك احل��ق��وق �إىل �ضياعها ،كما �أن
خطورة ع��دم معرفة الأف���راد بالقانون الذي
يكفل حقوقهم ت����ؤدي �إىل ا�ستفحال الف�ساد
والع�شوائية يف �سبيل احل�صول على تلك
احلقوق والآليات املثلى ال�ستيفائها ،لذا فقد
ك��ان ل��زام�� ًا على ال�شريحة ال��واع��ي��ة امل��ب��ادرة
للتعريف بتلك احل��ق��وق م��ن ك��اف��ة جوانبها،
فالت�شريعات وحدها غري كافية لب�سط �سيادة
القانون ولي�س مبقدورها مبفردها حتقيق
فل�سفة القانون �إال �إذا �صاحبها وعي قانوين
جمتمعي.
وميكن توظيف و�سائل الإعالم املختلفة خا�صة
من�صات ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي وال�صحف
امل��ك��ت��وب��ة ب��ج��ان��ب الإ�����ص����دارات ال��ق��ان��ون��ي��ة
املتخ�ص�صة لن�شر ال��ب��ح��وث وال��درا���س��ات
القانونية ،كما ميكن ملنظمات املجتمع املدين
الإ�سهام يف رف��د الثقافة القانونية ،بجانب
�إدخ����ال امل��ب��ادئ الرئي�سية لتلك الثقافة يف
امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة و�إق��ام��ة ن���دوات وور���ش
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عمل عن �أهم امل�ستجدات القانونية ،كما ُيناط
بالقانونيني تب�سيط الأنظمة التي ت�صدرها
اجل��ه��ات املعنية لإمل���ام امل��واط��ن بها ،بجانب
�أهمية ن�شر ثقافة اال�ستعانة باملحامي من
ج��ان��ب امل��واط��ن�ين يف ك��ل م��ا يتطلبه النظام
على غرار بقية الدول الأخرى ،للو�صول �إىل
جمتمع املواطن القانوين احلري�ص دوم ًا على
�إعالء احرتام القانون وا�ست�صحابه يف كافة
�ش�ؤون ومتطلبات حياته.

باحثة وكاتبة �سعودية

ال تغلقوا نوافذ األمنيات
�إبراهــيم العقــيلي

ومر عامان
ومر عامانِ على رحيل �سيدة لي�ست ككل الن�ساء ،مر عامانِ على
رحيل � ٍأم لي�ست ككلِ الأمهات ،مر عامانِ على �أعظم فقد يف حياة
الب�صر على رحيل "�سيدة الن�ساء،
كلمح
كل ابن وبنت ،عامانِ مرا
ِ
ِ
و�أم اجلميع" ،عامانِ مرا على رحيل �سيدة عظيمة ،عا�شت �شاخمة
تعبت فلم ُتظهِ ر التعب،
وماتت �شاخمة ،عا�شت قوية ورحلت �أقوى،
ْ
عانت فلم ِ
تك�شف املعاناة.
مر�ضت فلم تُبدِ الأمل،
ْ
ْ
مر عامانِ على رحيلِ �سيدةٍ كانت ال�سكينة تلفها وكان الوقار يظللها،
كان منزلها �سكينة تهفو �إليه قلوب كثرية ،كان بيتها ِ
مق�صد ًا يق�صده
بعي ُد القربى قبل قريبها ،ي�أتون �إليها ليجدوا االحتواء والرعاية
وال�سكينة والطم�أنينة.
كانت الأم والأب لكل من حولها من �أبناء وبنات� ،أحفادٍ وحفيدات،
�أق��ارب وقريبات ،كانت بل�سم ًا ِ
حوا�س من حولها ،وكل من
يلط ُف
َ
يدلف دارها ،كانت م�ستودع �أ�سرارهم و�أ�سرارهن ،كانت بيت خربة
ومركز م�شورة.
مر عامان على رحيل �سيدة كانت وكانت وكانت ،ولكنها رحلت.
�صدحت ممرات
يف الثالث من �أغ�سط�س من عام ع�شرين امليالدي
ْ
باخلطب اجلليل ،عندما توقف
م�ست�شفى �سليمان احلبيب بربيدة
ُ
قلب �أم عظيمة خلدت �إىل �سكينة �أبدية ،وحانت �ساعة الرحيل �إىل
حياة �أخروية.
ٍ
و�ست وخم�سني
يف ذلك اليوم وحتديد ًا يف احلادية ع�شرة �صباح ًا
دقيقة توقفت كل �أجهزة اجل�سم ،فقد حانت �ساعة حلاق �سيدة جليلة
برفيق درب لها �سبقها بعقود.
فقد الأبوين يا �سادة �أمره عظيم ،وخطبه ج�سيم ،ال ي�ستوعبه �إال من
مرت به مثل هذه الأحداث العظيمة.
يقال �إن امل��رء يكون رج ً
�لا �إىل �أن يفقد والديه فيتحول �إىل طفلٍ
فرغُ
يهزمه البكاء ،وتهزه ال��دم��وع ،فينزوي يف زاوي��ة ق�ص ّية ُي ِ
دموع ُه وين ُ
رث بكاء ُه.
قلت ذات مرة�" :إذا رحل الأب �سقط عمود البيت ،و�إذا رحلت الأم
تهاوى البيت ب�أكمله" ،فاللهم ارحم من رحل من والدينا واغفر لهم،
و�أطل على الطاعة �أعمارنا و�أعمار من ال زال يتمتع باحلياة.
@ogaily_wass

يف ظالل القانون
ا�ستكماال ملقالنا ال�سابق وج���وب احل�����ص��ول على
ت��رخ��ي�����ص امل���زاول���ة وال��ت��ق��ي��د ب��ال�����ض��واب��ط ت��ف��ادي�� ًا
للعقوبات التالية -1 :الغرامة املالية املقدرة  -مبا
ال يزيد على مليون ريال ،وحتدد الالئحة املخالفات
املوجبة لهذه ال��غ��رام��ة ،والإج�����راءات وال�ضوابط
املتعلقة بذلك ،ويجوز التظلم من ال��ق��رار ال�صادر
من الهيئة �أمام اللجنة االبتدائية خالل �ستني يوم ًا
من تاريخ �إب�لاغ املخالف بالقرار� -2 .إيقاف البث
�أو تعليق الرتخي�ص اح�تراز ًّي��ا -وف��ق�� ًا ملقت�ضيات
امل�صلحة العامة -مدة ال تزيد على �ستني يوم ًا يف
حالة خمالفة �أي من �أحكام النظام والالئحة ،على �أنه
يجوز ملن نفذ بحقه �إجراء الإيقاف �أو التعليق التظلم
�أمام اللجنة اال�ستئنافية خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من
تاريخ �إبالغه بذلك ،وعليها �أن تبت يف التظلم خالل
مدة ال تتجاوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ تقدميه.

نايف جابر الربقاين

@naifalbrgani

الأمنيات نوافذ نفتحها على نهر التفا�ؤل
وح��دائ��ق الأم����ل و�أل�����وان ال��ف��رح ومم���رات
ال�سعادة وطرقات النجاح ،لذلك جند �أن لكل
منا �أمنياته اخلا�صة التي تختلف عن الآخر،
وهي بوابات حلياة جديدة و�آمال عري�ضة ،
وعلينا �أن ندرك �أن بع�ض الأمنيات لي�ست
م�ستحيلة لكن مل يحن وقتها بعد ،والأجمل
�أن نرفعها لرب ال�سموات ليحقق لنا خريها
وي�صرف عنا �شرها.
م�سرية حياتنا ع��ب��ارة ع��ن �أم��ن��ي��ات متثل
ك��ل �أمنية مرحلة م��ن م��راح��ل حياتنا ،يف
الطفولة �أمنياتنا ال تتجاوز �أن نح�صل
ع��ل��ى ف��ر���ص��ة �أك��ب�ر ل��ل��ع��ب وال��ل��ه��و تتلوها

�أمنية النجاح يف املدر�سة و�إكمال مراحل
التعليم ال��ع��ام واجلامعي وبعد ذل��ك تكرب
الأمنيات للوظيفة وتكوين الأ�سرة بالزواج
و�إجناب الأبناء وت�أمني م�ستقبلهم بال�سكن
امل��ري��ح وت��وف�ير العي�ش ال��ك��رمي وتختتم
ب�أمنية ح�سن اخلتام والفوز بجنة عر�ضها
ال�سموات والأر�ض.
يف خ�ضم ه���ذا ك��ل��ه تنفتح ل��ن��ا ن��اف��ذة هنا
ون��اف��ذة هناك لأم��ن��ي��ات فر�ضت نف�سها �أو
�أدرك��ن��ا �أهميتها م��ت���أخ��ر ًا لتكون ب��واب��ات
���س��ع��ادة دائ��م��ة لنا فعلينا �أال نغلق نوافذ
الأمنيات ون�ستمر يف فتح النوافذ ون�سعى
لتحقيقها ليعم اخلري وال�سعادة الب�شرية،

وعلينا �أن نو�سع دائرة الأمنيات فكما ُيقال
"ما تفكر فيه ينجذب لك" ،فمن منا ال يتمنى
�أن يعم ال�سالم �أرج��اء املعمورة و�أن يجد
اجلميع ق��وت يومهم و�أن يح�صل اجلميع
على الرعاية الطبية واالجتماعية و�أن ننبذ
التطرف والإره���اب والعن�صرية ونعي�ش
ب���أم��ن��ي��ة احل���ب واخل�ي�ر وال��ع��ط��اء والأم���ن
والأمان للجميع.
فقط �أطلقوا العنان للأمنيات الطيبة لنح�صد
ثمارها اليانعة �سعادة وراح���ة ب��ال تذلل
ال�صعاب وت�صنع النجاح وتخلق الأم��ل
وحتقق الآم���ال ،كل الأمنيات لكم ب�سعادة
دائمة و�أمنيات تتحقق.

صوت العقل
@fatimah_nahar

مما ال �شك فيه �أننا نتمتع ب��ق��درات عالية
وامكانات عظيمة وهبها الله لنا ،ومن اهم
ه��ذه االم��ك��ان��ات ه��ي ق��وة العقل ووظائفه
وتطوره ومنوه االبداعي ،حيث ان العقل
هو امل�س�ؤول االول عن ترجمة كل ما نقوم
به ،وهو يتكون من �سل�سلة من االع�صاب
املعقدة التي متتلك قدرات كبرية جدا.
ويخزن العقل املعلومات وامل��واق��ف التي
مير بها الفرد منا ويعود ليرتجمها وتظهر
على �شخ�صياتنا حيث ان طريقة تفكرينا
ه���ي خم����زون م���ن االف���ك���ار ال��ت��ي نحملها
ونت�صرف على هذا النحو يف حياتنا عامة

فاطمة نهار يو�سف

ونتعلم ونتطور ونتدرج يف التعامل مع
املواقف
يف بع�ض االحيان نف�شل حتما وه��ذا امر
البد من ان منر به ونعود ادراجنا من جديد
لنحاول مرة اخرى ولكن ماذا يقول �صوت
ع��ق��ل��ك؟ ق��د جن��د ان��ن��ا يف بع�ض االح��ي��ان
ع��ل��ى ب��ع��د خ��ط��وة واح����دة م��ن ال��ن��ج��اح اال
اننا نرتاجع وال ن�صل مما ي�سبب لنا هذا
ريا يف ذواتنا.
�إحباطً ا كب ً
ي��ع��م��ل ال��ع��ق��ل ع��ل��ى ت��خ��زي��ن امل��ع��ل��وم��ات
وامل���واق���ف وال�����ص��دم��ات ويف حم��اوالت��ن��ا
اجل��دي��دة يظهر �صوت العقل ويهم�س لنا

ان نتوقف عن اال�ستمرار كطريقة حلمايتنا
من الف�شل مرة اخرى ،ولكن يجب ان نكون
واع�ي�ن ج���دا ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة وي��ج��ب علينا
جتاهل ه��ذا ال�صوت املحبط واال�ستمرار
فقط .وعلينا مراجعة ما مت تخزينه يف
العقل حيث انه علينا التخل�ص من جميع
االف��ك��ار ال�سلبية املخزنة يف العقل وهي
قد تكون املعيق االول لنا من خالل مقابلة
ك��ل ف��ك��رة �سلبية خم��زن��ة بفكرة ايجابية
وتكرارها مع جميع االفكار ال�سيئة التي
تواجهنا واال���ص��رار على حتقيق ما نوده
وعدم اال�ست�سالم ابدا.

نظام اإلعالم المرئي والمسموع
 -3حجز الأجهزة واملعدات والأدوات حمل املخالفة
عند �ضبطها� ،إىل حني البت فيها؛ وفق ًا للإجراءات
النظامية الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
تتوىل اللجنة االبتدائية النظر يف خمالفات �أحكام
النظام ،وتطبيق العقوبات ال��واردة فيه كاالتي� :أ
 النظر يف خمالفة ال�سعودي الذي يرتكب -خارجاململكة� -أ ًّي���ا م��ن خمالفات �أح��ك��ام النظام ،و�إي��ق��اع
عقوبة منا�سبة .ب  -النظر يف التظلمات التي يقدمها
ذوو ال�����ش���أن على ال��ق��رارات ال�����ص��ادرة م��ن الهيئة.
 -3يجوز للجنة االبتدائية ت�ضمني القرار ال�صادر
بالعقوبة الن�ص على ن�شره بعد اكت�سابه القطعية
على نفقة املخالف يف ثالث �صحف حملية ،ت�صدر
�إحداها على الأقل يف مقر �إقامته ،ف�إن مل تكن هناك
�صحيفة يف املنطقة التي يقيم فيها ،ففي �صحيفة
ت�صدر يف �أقرب منطقة.

تتوىل اللجنة اال�ستئنافية النظر يف -1:التظلمات
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ذوو ال�����ش���أن ع��ل��ى ق�����رارات اللجنة
االب��ت��دائ��ي��ة -2.م��ا ت�صدره الهيئة يف ���ش���أن ايقاف
ال��ب��ث� ،أو تعليق الرتخي�ص اح�ت�راز ًّي���ا ،وت�صدر
قراراتها بالأغلبية على الأق��ل ،وتكون نهائية غري
قابلة للطعن �أمام �أي جهة �أخرى.
تتخذ يف �ش�أن املحتوى املخالف للنظام عقوبة �أو
�أك�ثر م��ن العقوبات التالية- :غ��رام��ة ال تزيد على
ع�شرة ماليني ري���ال- .الإي��ق��اف ع��ن م��زاول��ة املهنة
ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر�- .إلغاء الرتخي�ص- .
حت�صيل الغرامة م�شمولة بالنفاذ املعجل ،ا�ستعادة
�أي عائد مايل ح�صل عليه املخالف نتيجة املخالفة.
ت�ضاعف الغرامة املحكوم بها �أو املقررة حال تكراراملخالفة� ،أو ا�ستمرارها� ،أو عدم ت�صحيحها خالل
املهلة املحددة.

جنود عبد اهلل قا�سم
@NUJOODQASSIM

و�أخ�ي�ر ًا ن�شدد على االع�ل�ام والإع�لام��ي�ين �ضرورة
احلر�ص على التم�سك بالأهداف ال�صحيحة وطرق
عر�ضها للت�أثري اي��ج��اب�� ًا على ال��ف��رد واملجتمع مبا
يحقق اال�ستقرار النف�سي واالجتماعي واالقت�صادي،
لت�أدية الواجب املهني واالجتماعي املناط بها على
�أكمل وجه.

حمامية

اقتصاد
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اتفاقيات تعاون ومنصات ومواقع عرض

حضور قوي للمنتجات السعودية في المتاجر الكبرى
تعظيم قيمة المحتوى المحلي في صناعات الغذاء والدواء
الريا�ض  -البالد

م��ن �أج���ل ت��ع��زي��ز ح�����ض��ور امل��ن��ت��ج��ات املحلية
وزي����ادة رواج��ه��ا داخ���ل الأ����س���واق املحلية ،
وقعت هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية ممثل ًة
ب�برن��ام��ج "�صنع يف ال�سعودية" اتفاقيات
ت��ع��اون م�شرتكة م��ع ك�برى متاجر التجزئة
يف اململكة بهدف تخ�صي�ص من�صات ومواقع
لعر�ض ال�سلع الوطنية املطبقة لهوية "�صناعة
�سعودية".
وب�����د�أت ك�ب�رى امل��ت��اج��ر امل��ح��ل��ي��ة يف اململكة
بتخ�صي�ص م�ساحات داخ���ل ن��ق��اط التوزيع
والفروع التابعة لها ب�إبراز املنتجات الوطنية
بهوية �صناعة �سعودية ،وذل��ك بال�شراكة مع
برنامج "�صنع يف ال�سعودية".
�أك��د وزي��ر ال�صناعة وال�ثروة املعدنية رئي�س
جمل�س �إدارة هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية
ب��ن��در ب���ن �إب���راه���ي���م اخل���ري���ف خ�ل�ال زي��ارت��ه
لكربى متاجر التجزئة بالريا�ض �أهمية �إبراز
املنتجات ال�سعودية ،و�إع��ط��اءه��ا الأول��وي��ة،
معترب ًا �أن متاجر التجزئة الكربى ُتعد جزءًا
مهمًا من رحلة تعظيم قيمة املحتوى املحلي،
وزي��ادة انت�شار ورواج املنتجات الوطنية يف
ال�سوق املحلية.

والدوائية ،واملنتجات اال�ستهالكية على رفد
ال�����س��وق املحلي باملنتجات واخل��دم��ات التي
تقدمها مبا ي�سهم يف تنوع ووف��رة املنتجات
ال��وط��ن��ي��ة وزي�����ادة رواج���ه���ا داخ���ل الأ����س���واق
املحلية.

تنوع اقت�صادي
و�أو����ض���ح اخل���ري���ف �أن امل��ن��ت��ج��ات ال��وط��ن��ي��ة
املعرو�ضة يف بع�ض متاجر التجزئة بالأ�سواق
املحلية ت�صل ن�سبتها  % 70من بني �أك�ثر من
� 128أل��ف �صنف ومنتج ،م���ؤك��دًا �أن منظومة
ال�صناعة وال�ث�روة املعدنية تعمل م��ع كربى
املتاجر الوطنية ،وم�ساعدتها لإيجاد املنتجات
م��ن داخ���ل ال�����س��وق ال�����س��ع��ودي ع�بر امل�صانع
ال��وط��ن��ي��ة ،ورف���ع ن�سبة ت��واج��ده��ا يف نقاط

التوزيع ،و�إيجاد حلول لوج�ستية من خالل
اخلدمات التي تقدمها الهيئة ال�سعودية للمدن
ال�صناعية ومناطق التقنية "مدن" وذل��ك من
�أجل ت�سهيل عملية تخزين املنتجات و�إي�صالها
للأ�سواق املحلية.
و�أ���ش��ار وزي���ر ال�صناعة وال��ث�روة املعدنية،

�إىل �أن خطوة �إب���راز املنتجات الوطنية يف
الأ���س��واق املحلية متثل �أهمية ك�برى لتعزيز
من��و االق��ت�����ص��اد ال��وط��ن��ي وت��ن��وي��ع ال��ق��اع��دة
االقت�صادية ،م�ؤكدًا على �ضرورة �إعطاء فر�ص
�أكرب للمن�ش�آت ال�صناعية ال�صغرية واملتو�سطة
ال��ع��ام��ل��ة يف �إن���ت���اج ال�����ص��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة

�شراكات م�ستدامة
م��ن ج��ان��ب��ه ،ل��ف��ت ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة
تنمية ال�����ص��ادرات ال�سعودية املهند�س عبد
ال��رح��م��ن ال��ذك�ير �إىل �أن ال��ه��ي��ئ��ة ت��رك��ز على
اخلا�ص،
�أهمية تر�سيخ ال�شراكة مع القطاع
ّ

 65مليار ريال استثمارات صناعية أجنبية
الريا�ض -البالد

ك�شفت وزارة ال�صناعة وال�ثروة املعدنية
�أن ر�ؤو�������س الأم�������وال واال���س��ت��ث��م��ارات
الأج��ن��ب��ي��ة �أو امل�����ش�ترك��ة مت��ث��ل م��ا ي��ق��ارب
 %39من �إجمايل اال�ستثمارات يف القطاع
ال�صناعي ،يف حني ميثل عددها ما ن�سبته
 %15م��ن �إج��م��ايل ع��دد امل�صانع القائمة
وحت���ت الإن�����ش��اء ح��ت��ى ن��ه��اي��ة �شهر مايو
املا�ضي ،وذلك ي�ؤكد قدرة اململكة على جذب
اال�ستثمارات النوعية يف خمتلف الأن�شطة
االقت�صادية.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن عدد امل�صانع ذات
اال�ستثمار الأجنبي يف اململكة بلغ 839

م�صنع ًا حتى نهاية مايو املا�ضي ،2022
ومت��ث��ل م��ا ي��ق��ارب  %8م��ن �إج���م���ايل ع��دد
امل�صانع ،با�ستثمارات تقدر بـما يزيد على
 65مليار ري���ال ،فيما يبلغ ع��دد امل�صانع
امل�شرتكة قرابة  787م�صنعًا ُت�شكل %7
من �إجمايل امل�صانع ،با�ستثمارات ُتقدر
ب�أكرث من  464مليار ري��ال ،يف حني بلغ
ع��دد امل�صانع الوطنية  9,049م�صنعًا،
وت�شكل ما ن�سبته  %85من �إج��م��ايل عدد
امل�صانع ،وبحجم ا�ستثمارات يقدر بـ832
مليار ريال.
و�أ���ش��ارت �إىل �أن اال�ستثمارات الأجنبية
ت��رك��زت يف ع��دد م��ن الأن�شطة ال�صناعية

الرئي�سية ك�صناعة امل��ن��ت��ج��ات املعدنية
امل�شكلة ،التي �سجلت  157م�صنع ًا ،يليها
ت�صنيع منتجات املعادن الالفلزية الأخرى
بـ  99م�صنع ًا ثم ن�شاط ت�صنيع منتجات
املطاط واللدائن بـ  87م�صنع ًا ،فيما �سجل
ن�شاط �صناعة ال��ك��ي��م��اوي��ات واملنتجات
الكيماوية  71م�صنع ًا ،ون�شاط �صناعة
املنتجات الغذائية بـ  62م�صنع ًا.
وجاءت اال�ستثمارات الأجنبية يف ن�شاط
�صنع ال��ف��ل��زات القاعدية ب��ـ  60م�صنع ًا،
وجاء ن�شاط �صنع الآالت واملعدات بـ 55
م�صنع ًا ،فيما �سجل ن�شاط �صنع الأثاث 53
م�صنع ًا ثم ن�شاط �صنع املعدات الكهربائية

ب���ـ  45م�����ص��ن��ع�� ًا ،يف ح�ي�ن ج����اء ن�����ش��اط
ال�صناعات التحويلية �أخري ًا بـ  28م�صنع ًا.
و�أ�����ش����ارت وزارة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ث��روة
املعدنية �إىل �أن امل�صانع ال�صغرية ت�شكل
الن�سبة الأك�بر من �إجمايل اال�ستثمارات
الأجنبية يف القطاع بنحو  ،%54تليها
امل�صانع املتو�سطة بن�سبة  %39بينما
جاءت امل�صانع الكبرية بن�سبة  ،%7م�ؤكدة
�أن منطقة الريا�ض ت�ستحوذ على الن�سبة
الكربى من �إجمايل عدد امل�صانع الأجنبية
يف اململكة بـ  410م�صانع ،تليها منطقة
مكة بـ  196م�صنع ًا ،ثم املنطقة ال�شرقية بـ
 170م�صنع ًا.

تقرير لـ "أكسفورد إيكونوميكس":

االقتصاد السعودي يتجاوز التريليون دوالر
الريا�ض  -البالد

توقع تقرير ل�صحيفة "�أك�سفورد
�إيكونوميك�س" �أن ي��ت��ج��اوز
االق���ت�������ص���اد ال�������س���ع���ودي ح��اج��ز
الرتيليون دوالر للمرة الأوىل هذا
العام.
و�أ������ش�����ارت ال�����ص��ح��ي��ف��ة ال��ع��امل��ي��ة
املتخ�ص�صة �إىل �أن من��و الناجت
املحلي للمملكة �سي�صل �إىل %7.5
يف  ،2022علم ًا ب�أن �صندوق النقد
الدويل يتوقع �أن يكون النمو يف
حدود .%7.6
وم��ن ب�ين �أه���داف "ر�ؤية اململكة
� ،"2030أن ت�صبح ال�سعودية من
ب�ين �أك�بر  15اقت�صاد ًا عاملي ًا يف
 ،2030و�أن ت�سجل ناجت ًا حملي ًا
متوقع ًا بـ  1.7تريليون دوالر.
و�أظ���ه���رت ال��ت��ق��دي��رات ال�سريعة
للهيئة العامة للإح�صاء ال�سعودية،
ي���وم الأح����د ،من��و ال��ن��اجت املحلي

الإج���م���ايل احل��ق��ي��ق��ي لل�سعودية
بن�سبة  %11.8يف ال��رب��ع الثاين
من  ،2022مقارنة بالربع املماثل
من العام .2021
و�أع��ل��ن��ت وزارة امل��ال��ي��ة الأرق����ام
الفعلية للميزانية يف الربع الثاين
م��ن ال��ع��ام احل���ايل ،وال��ت��ي ك�شفت
حتقيق �إي��رادات جتاوزت 370.3
مليار ريال� ،شملت �إيرادات نفطية
ب�أكرث من  250مليار ريال.
وح��ق��ق��ت امل��ي��زان��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
فائ�ض ًا يقارب  78مليار ري��ال يف
الربع الثاين ،م�ستفيدة من قفزة
الإي���رادات النفطية بن�سبة تقارب
 ، %90وجت�������اوز ال���ف���ائ�������ض يف
الأ�شهر ال�ستة الأوىل من ال�سنة
 135م��ل��ي��ار ري����ال ،بينما كانت
امليزانية التقديرية تتوقع فائ�ض ًا بـ
 90مليار ريال يف ال�سنة اجلارية
ب�أكملها.

ال �سيما مع كربى متاجر التجزئة لدعم ال�سلع
الوطنية يف الأ�سواق املحلية وخلق �شراكات
"�صنع يف
م�ستدامة معها حتت مظ ّلة برنامج ُ
ال�سعودية" ،وال��ذي ب��دوره يوفر العديد من
املبادرات واحلوافز لتعزيز ح�ضور املُنتجات
الوطنية يف الأ�سواق املُ�ستهدفة ورفع قيمتها
واالع��ت��زاز بها ،وجعلها خ��ي��ا ًرا مف�ضلاً لدى
املُ�ستهلك املحلي واالقليمي وال��دويل ،منوه ًا
ب���دور متاجر التجزئة و�أه��م��ي��ت��ه يف حتقيق
م�ستهدفات الربنامج على كافة الأ�صعدة.
ي�شار �إىل �أن برنامج "�صنع يف ال�سعودية"

ُيعد حمرك ًا �أ�سا�سي ًا لتحقيق م�ستهدفات
ر�ؤية اململكة  2030االقت�صادية الهادفة �إىل
تنويع م�صادر الدخل لالقت�صاد الوطني
وتعزيز مكانة املنتج ال�سعودي وفق ًا لأعلى
معايري امل��وث��وق��ي��ة ،مم��ا ي�سهم يف زي��ادة
ن�سب الإق��ب��ال على املنتجات واخل��دم��ات
امل��ح��ل��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل ت��ع��زي��ز دور ال��ق��ط��اع
اخلا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل ورفع
ن�سبة ال�صادرات غري النفطية من �إجمايل
الناجت املحلي غري النفطي �إىل �أكرث من 50
 %بحلول عام .2030

انتظام سداد القرض العقاري المدعوم
الريا�ض  -البالد

�أو�ضح �صندوق التنمية العقارية� ،أن ن�سبة
تعرث م�ستفيدي ب��رن��ام��ج ال��ق��ر���ض العقاري
امل��دعُ��وم مل ت��ت��ج��اوز  ،% 0.23منذ انطالقة
الربنامج يف يونيو 2017م حتى نهاية الربع
الأول من العام اجلاري 2022م.
و�أك���د ال�����ص��ن��دوق ،ان��ت��ظ��ام م�ستفيدي الدعم
ال�سكني يف �سداد �أق�ساط التمويل العقاري
للجهات التمويلية م��ن البنوك وم�ؤ�س�سات
التمويل املعتمدة ،م�شري ًا �إىل �أن دور البنك
املركزي ال�سعودي تعزيز البيئة التنظيمية

والت�شريعية لقطاع التمويل العقاري باململكة،
�إ�ضافة �إىل الئحة الدعم ال�سكني ،واملمكنات
التي وفرها برنامج "�سكني" التي �أ�سهمت يف
انخفا�ض ن�سبة تعرث امل�ستفيدين.
و�أفاد �أنه يتم �إيداع الدعم ال�سكني يف موعده
املحدد �شهري ًا بتاريخ  24من كل �شهر ميالدي
قبل �إي���داع ال��روات��ب ال�شهرية ،وذل��ك �سعي ًا
لتحقيق م�ستهدفات برنامج الإ�سكان ،للو�صول
برفع ن�سبة التملك �إىل  ،% 70وتوفري احللول
ال�سكنية والتمويلية ب�شكل م�ستدام عرب بناء
الأنظمة والت�شريعات الداعمة.

وفرة موسم الروبيان بالشرقية
الدمام  -البالد

ت�شهد �أ����س���واق ب��ي��ع الأ���س��م��اك يف املنطقة
ال�شرقية وفرة يف الروبيان للمو�سم اجلاري
الذي ي�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر وينتهي بتاريخ
 31يناير ال��ق��ادم ،وذل���ك بعد ع���ودة مراكب
ال�صيد الكبرية "اللن�شات" �إىل كل من فر�ضة
اجلبيل والقطيف ودارين.
وميثل مو�سم ال�صيد هذا العام فر�صة كبرية
للبائعني واملت�سوقني نظر ًا لدخول العديد من
مراكب ال�صيد والعاملني الذين تواجدوا يف
املنطقة وذلك باملقارنة مع العامني ال�سابقني
ب�سبب جائحة كورونا.

ومت��اي��زت �أ���س��ع��ار ال��روب��ي��ان بح�سب احلجم
وال��ل��ون حيث و�صل �سعر امل��ن ال��واح��د "16
كيلو" للروبيان احل��ج��م ال�صغري �إىل 250
ري����ال ،يف ح�ين و���ص��ل �سعر احل��ج��م الكبري
�إىل  550ري��ال للمن الواحد .و�أك��د �صيادون
وب��ائ��ع��ون �أن ق����رار وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ي��اه
وال��زراع��ة مبنع �صيد ال��روب��ي��ان �ستة �أ�شهر
م��ن ك��ل ع��ام يعطي فر�صة للروبيان للتكاثر
واال�ستدامة واملحافظة عليه للأجيال القادمة.
وو���ص��ل �إن��ت��اج ال��روب��ي��ان للمو�سم املا�ضي
2021م يف خمتلف �سواحل اخلليج العربي
١٥٥٦٧طن بزيادة منو تبلغ  1757طن.

زيادة القروض المصرفية
جدة  -البالد

�أظهرت الن�شرة ال�شهرية ال�صادرة عن البنك
املركزي ال�سعودي ،ارتفاع القرو�ض املقدمة
م���ن ال��ب��ن��وك وامل�������ص���ارف ال�����س��ع��ودي��ة� ،إىل
امل�ؤ�س�سات احلكومية غ�ير املالية والقطاع
اخل��ا���ص بن�سبة  % 14بنهاية �شهر يونيو،
لت�صل �إىل  2308مليارات ريال مقارنة بنحو
 2022مليار ريال خالل الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي .2021

ووف ًقا لـ "�ساما" فقد ارتفعت القرو�ض املقدمة
م��ن البنوك وامل�����ص��ارف ال�سعودية ،للقطاع
اخلا�ص بنهاية �شهر يونيو لت�صل �إىل 2206
م��ل��ي��ارات ري���ال وذل���ك ب��ارت��ف��اع ق���دره ،%14
مقارنة بالفرتة نف�سها من عام .2021
وب��ل��غ��ت ال��ق��رو���ض امل��م��ن��وح��ة للم�ؤ�س�سات
احلكومية غري املالية نحو  102.1مليار ريال
 ،مرتفعة بن�سبة قدرها  % 16مقارنة بالفرتة
نف�سها من عام 2021.
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الحوثي مستمر في خروقات الهدنة

الحكومة اليمنية ترفض «المقترحات البديلة» وتتمسك بفتح الطرق
عدن  -البالد

جت��ري حت�����ض�يرات �أمم��ي��ة لعقد االجتماع
الرابع للجنة التن�سيق الع�سكرية امل�شرتكة
ب�ين احلكومة اليمنية وميلي�شيا احلوثي
يف العا�صمة الأردنية عمان ،بينما ا�ستكمل
امل�ست�شار ال��ع�����س��ك��ري للمبعوث اخل��ا���ص
للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة لليمن ،العميد
�أنتوين هايوارد ،زيارته �إىل اليمن ،والتي
هدفت للتح�ضري لالجتماع� ،إذ �أك��د مكتب
املبعوث الأمم���ي �إىل اليمن� ،إن ه��اي��وارد
عقد مناق�شات ب�� ّن��اءة م��ع ممثلني م��ن جلنة
التن�سيق الع�سكرية وممثلني �آخ��ري��ن عن
الأم���ن يف ع��دن و�صنعاء وت��ع��ز ،مب��ا فيها
احلوبان.
ول��ف��ت �إىل �أن ال���زي���ارة م�� ّك��ن��ت امل�ست�شار
ال��ع�����س��ك��ري م��ن ف��ه��م �أو����ض���ح ل��ل��و���ض��ع على
�أر�ض الواقع ،والتح�ضري لالجتماع الرابع
املقبل للجنة التن�سيق الع�سكرية يف عمّان،
دون ذكر موعد حمدد لعقد االجتماع ،فيما
�أبلغ حمافظ تعز نبيل �شم�سان ،امل�ست�شار
الع�سكري للمبعوث الأمم��ي خالل لقائه يف
تعز ،بتم�سك احلكومة اليمنية ،باملقرتح
الأمم��ي امل��دع��وم من املجتمع ال��دويل لفتح
ال��ط��رق ،وال���ذي ي�شمل طريقا رئي�سيا �إىل
مدينة تعز ،ورف�����ض �أي مقرتحات بديلة،
تت�ضمن ت��ن��ازالت ج��دي��دة ل�صالح ميلي�شيا عليها بتحركات �أحادية اجلانب .وتوا�صل مدنيون .ويف ال�سياق ذاته ،حذرت منظمة وقالت منظمة "�سام" للحقوق واحلريات ،من � 48ساعة على وف��اة مدنيني بر�صا�ص
احل��وث��ي ال��ت��ي حت��ا���ص��ر امل��دي��ن��ة م��ن��ذ نحو ميلي�شيا احلوثي ت�صعيد �أعمالها العدائية حقوقية من خطر انهيار الهدنة الإن�سانية يف بيان لها� ،إن ا�ستمرار ميلي�شيا احلوثي ميلي�شيا احلوثي ،و�أي�ض ًا بعد مرور ثالثة
���س��ب��ع ���س��ن��وات .و�أع�����رب حم��اف��ظ ت��ع��ز عن �ضد املدنيني يف تعز ،وترف�ض رفع احل�صار التي ترعاها الأمم املتحدة يف اليمن ،جراء يف ارتكاب اخل��روق��ات ،والتي ك��ان �آخرها �أي��ام فقط من �إع�لان املبعوث الأمم��ي متديد
�أ�سفه لعدم �إحراز �أي تقدم يف ملف الطرق ،وف��ت��ح ط���رق امل��دي��ن��ة امل��ح��ا���ص��رة م��ن��ذ �سبع ا�ستمرار ميلي�شيا احلوثيني يف ا�ستهداف عمليتي قن�ص ا�ستهدفت مدنيني اثنني يف الهدنة الأممية ل�شهرين �إ�ضافيني .و�أورد
جراء رف�ض ميلي�شيا احلوثي كل املقرتحات �سنوات ،وا�ستمرار اخلروقات للهدنة ت�سبب املدنيني ،خا�ص ًة يف تعز التي تفر�ض عليها تعز املحا�صرة ،يهدد بانهيار الهدنة ،م�شرية البيان ب�أن ميلي�شيا احلوثي ت�سعى من خالل
الأممية بهذا اخل�صو�ص ،وحماولة االلتفاف يف �سقوط ع�شرات القتلى واجلرحى بينهم ح�����ص��ار ًا خ��ان��ق�� ًا م��ن��ذ ن��ح��و �سبع ���س��ن��وات� .إىل �أن ح��ادث��ت��ي القن�ص ت���أت��ي��ان بعد �أق��ل ه��ذه اخل��روق��ات �إىل رف��ع �سقف �شروطها،

إيران متورطة في حرب أوكرانيا
كييف  -البالد

تتدخل طهران دائما لت�أجيج ال�صراعات بني الدول،
وهو ما �أكده م�س�ؤولون �أوكرانيون �أ�شاروا �إىل �أن
مو�سكو تلقت طائرات م�سرية �إيرانية م�سلحة ميكن
�أن ت�ؤثر على احلرب الدائرة ب�شكل كبري.
وق����ال م�ست�شار ال��رئ��ي�����س الأوك������راين ف��ول��ودمي�ير
زيلين�سكي �أليك�سي �أري�ستوفيت�ش� ،إن طهران �أر�سلت
بالفعل  46طائرة ب��دون طيار �إىل رو�سيا ،م�ضيفا:
"وف ًقا لبع�ض التقارير يبدو �أن ا�ستخدامها قد لوحظ
بالفعل" ،ك��م��ا �أن رو���س��ي��ا تخطط ال���س��ت��خ��دام قمر
�صناعي �إيراين جديد �ست�شرف على �إطالقه للتج�س�س
على اجلي�ش الأوك����راين وحت�سني جمع املعلومات
اال���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ،يف �إ����ش���ارة �إىل تعميق ال��ت��ع��اون
الع�سكري ب�ين البلدين ،وف��ق��ا لتقرير �صحيفة "ذا
تليغراف"  The Telegraphالربيطانية ،فيما
ي�ستعد املهند�سون الرو�س لإطالق القمر ال�صناعي،
يحمل ا�سم "اخليام"� ،إىل الف�ضاء من من�ش�أة الإطالق
بايكونور يف كازاخ�ستان غدا.
و�أثار احتمال ا�ستخدام رو�سيا و�إيران لقمر �صناعي

للتج�س�س على الدول خماوف الغرب ،وقد يهدد �إحياء
االتفاق النووي امل�برم مع �إي��ران عام  2015والذي
ان��ه��ار يف عهد الرئي�س الأم��ري��ك��ي ال�سابق ،دونالد
ترمب ،يف وق��ت �أو���ض��ح التقرير �أن��ه من خ�لال دمج
طهران يف نظام توريد الأ�سلحة اخلا�صة برو�سيا،
يقوم الكرملني ببناء حتالف يدعم حربه يف �أوكرانيا.

وتتوا�صل العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا،
ح��ي��ث ي�ستمر اجل��ي�����ش ال��رو���س��ي يف ���ض��رب م��واق��ع
ال��ق��وات وال��ب��ن��ي��ة التحتية الع�سكرية الأوك��ران��ي��ة
وحترير �أرا�ضي دونبا�س ،فيما تتلقى كييف الدعم
وال��ع��ت��اد الع�سكري م��ن ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة ،فيما دعا
الرئي�س الأوك���راين فولودميري زيلين�سكي �إىل رد

دويل �أقوى جتاه ما و�صفه بالتعدي الرو�سي النووي
بعد ق�صف حمطة زابوريجيا للطاقة النووية ،وهي
الأكرب يف �أوروب��ا .وقال على "تويرت" �إنه دعا خالل
مكاملة هاتفية مع رئي�س املجل�س الأوروب���ي �شارل
مي�شيل �إىل فر�ض عقوبات على ال�صناعة النووية
الرو�سية والوقود النووي الرو�سي .وقالت �شركة
�إنرجواتوم احلكومية الأوكرانية للطاقة النووية �إن
�أح��د العاملني �أ�صيب حني ق�صفت القوات الرو�سية
جم���دد ًا حمطة زاب��وروج��ي��ا للطاقة ال��ن��ووي��ة ،وهي
الأكرب يف �أوروب��ا .وا�ستولت القوات الرو�سية على
حمطة زاب��وروج��ي��ا يف املرحلة الأوىل م��ن احل��رب
ولكن ما زال يديرها فنيون �أوك��ران��ي��ون .و�أ�صابت
القذائف خط كهرباء عايل اجلهد اجلمعة املا�ضي يف
املن�ش�أة النووية ،مما دف��ع القائمني على العمل �إىل
ف�صل �أحد املفاعالت على الرغم من عدم اكت�شاف �أي
ت�سرب �إ�شعاعي .وتبادل اجلانبان اتهامات بال�ضلوع
يف "الإرهاب النووي" .و�ألقت �إنرجواتوم باللوم
على رو�سيا يف الأ�ضرار ،بينما اتهمت وزارة الدفاع
الرو�سية القوات الأوكرانية بق�صف املحطة.

الحكومة الفلسطينية تدين االعتداءات

مقترح لوقف إطالق النار في غزة
غزة  -البالد

بينما ي�ستمر الق�صف من ق��وات االحتالل على غزة،
ب��د�أت حتركات دولية الحتواء املوقف ،حيث تقدمت
ال��ق��اه��رة مب��ق�ترح ل��وق��ف �إط��ل�اق ال��ن��ار ي��ب��د�أ ال��ي��وم
(االث��ن�ين) ،بعد �أن توا�صلت م��ع اجلانبني م��ن �أج��ل
وقف �إن�ساين لإطالق النار ،يف وقت جتري مفاو�ضات
لتهدئة �إن�سانية يف ق��ط��اع غ���زة .و�أع��ل��ن��ت م�صر �أن
جهودها للو�ساطة متوا�صلة ولن تتوقف ،وترتكز على
منع الت�صعيد بني جانب ق��وات االحتالل والف�صائل
الفل�سطينية يف �أعقاب الق�صف الذي تعر�ض له قطاع
غ��زة ،بينما ق��ال التقرير �إن هناك موعدين مقرتحني
لبدء الهدنة ،الأول يف ال�ساد�سة �صباح اليوم ،والثاين
يف الثالثة من �صباح غ ٍد ،دون �أن يت�ضح �أي املوعدين
�سيتم اخ��ت��ي��اره .وق��ال الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي� ،إن بالده جتري ات�صاالت على مدار ال�ساعة
مع جميع الأطراف منع ًا خلروج الأو�ضاع يف غزة عن
ال�سيطرة ،م�ضيف ًا �أن م�صر حري�صة على ن��زع فتيل

�أي �أزمة ،وهذا ما تفعله فيما يخ�ص قطاع غزة .و�أكد
م�صدر �أمني م�صري �إن جهود الو�ساطة التي تبذلها
القاهرة م�ستمرة ،م�ضيف ًا :ن�أمل يف التو�صل �إىل توافق

�إىل �أن القاهرة طالبت كل الأطراف ب�ضبط النف�س كي
ال تزداد الأمور �سوءًا وتتطور العمليات ب�شكل �أكرب.
وهاجمت قوات خا�صة ومدفعية تابعة جلي�ش االحتالل
ه��اج��م��ت ن��ق��اط�� ًا ع�����س��ك��ري��ة حل��رك��ة اجل���ه���اد ،اجلمعة
املا�ضية ،بعد ق�صف �أهداف تابعة للحركة يف قطاع غزة
�أدت ملقتل قيادي ب��ارز فيها .و�أطلقت ق��وات االحتالل
عددا من ال�صواريخ ما �أدى ملقتل  31فل�سطينيا بينهم
� 6أطفال ،و�إ�صابة � 8أ�شخا�ص .وقال رئي�س الوزراء
الفل�سطيني حممد �أ�شتية �أم�س� ،إن ال�سلطة الفل�سطينية
توا�صل ات�صاالتها "لوقف احلرب على غزة" ،م�ضيف ًا:
"ندين هجمات �إ�سرائيل على املدنيني والبنى التحتية
يف غزة" ،معتربا �أن ال���رد احلقيقي على �إ�سرائيل
يتمثل ب�إنهاء االنق�سام الداخلي ،فيما ذكرت الرئا�سة
الفل�سطينية �أن الت�صعيد الإ�سرائيلي يف غزة والقد�س
من �أجل عودة الهدوء يف �أقرب وقت ،فيما �أعلن م�صدر وجنني قد جت��اوز كل اخلطوط احل��م��راء ،يف �إ�شارة
�آخر م�س�ؤول وفقا للحدث �أن م�صر تكثف ات�صاالتها للعملية الع�سكرية �ضد �أه��داف يف القطاع واقتحام
مع اجلانبني لإنهاء الت�صعيد واحتواء املوقف ،م�شري ًا م�ستوطنني للم�سجد الأق�صى.

واحل�صول على مكا�سب �سيا�سية حتت مربر
"مزايا �إن�سانية واقت�صادية" ال �سيما و�أن
هناك �إ�صرارا دوليا على �إجناح التهدئة يف
اليمن ،رغم ف�شل الهدنة الأوىل يف حتقيق
�أهم بنودها وهو رفع احل�صار عن تعز ،التي
يحا�صرها احلوثيون منذ عام .2016
ودع��ت املنظمة املجتمع ال���دويل ل�ضرورة
التدخل وتوفري احلماية الكاملة للمدنيني،
و�إج��ب��ار كافة �أط���راف ال�صراع على �إنهاء
االنتهاكات املتكررة بحق املدنيني وت�شكيل
جل��ن��ة ت��ق�����ص��ي ح��ق��ائ��ق يف ت��داع��ي��ات ه��ذه
االن��ت��ه��اك��ات ،مطالبة بت�شكيل جلنة رقابة
دولية حلماية اتفاق الهدنة ،ت�شرف عليها
دول حمايدة ،كخطوة �أوىل متهيد ًا للخروج
ب��ح��ل ن��ه��ائ��ي ي�ضمن �إن��ه��اء ح��ال��ة ال�����ص��راع
امل�ستمرة ،و�إر�ساء �سالم دائم يف اليمن.
و�أعلن مركز حقوقي يف وقت �سابق ،مقتل
و�إ���ص��اب��ة خم�سة مدنيني بينهم طفالن يف
م��دي��ن��ة ت��ع��ز امل��ح��ا���ص��رة ب��ن�يران ميلي�شيا
احلوثي ،منذ �إعالن املبعوث الأممي متديد
ال��ه��دن��ة للمرة الثالثة يف اليمن ل�شهرين
�آخرين .وقال مركز تعز احلقوقيTHRC
�إن��ه وث��ق على م��دى �أرب��ع��ة �أي��ام منذ �إع�لان
متديد الهدنة ،مقتل اثنني من املدنيني (م�سن
وطفل) و�إ�صابة ثالثة �آخرين بينهم طفل،
الفتا �إىل �أن جميع ال�ضحايا مت ا�ستهدافهم
من قبل قنا�صة جماعة احلوثي التي ت�ستمر
ب��ف��ر���ض ح�����ص��ار م��ط��ب��ق ع��ل��ى م��دي��ن��ة تعز
وا�ستهداف الأح��ي��اء ال�سكنية وال�����ش��وارع
والأ�����س����واق امل��زدح��م��ة ب��ق��ذائ��ف امل��دف��ع��ي��ة
ونريان القنا�صة.

سجن مؤبد لمنفذي جريمة مطار بغداد
بغداد  -البالد

حكمت حمكمة عراقية ،بال�سجن امل���ؤب��د بحق �أرب��ع��ة �أ�شخا�ص
�أدينوا با�ستهداف مطار بغداد بال�صواريخ ،وذل��ك يف �أول حكم
ي�صدر يف ق�ضايا تتعلق بهجمات ا�ستهدفت املطار ومواقع ت�ضم
م�صالح �أمريكية يف العراق� ،أو تتواجد فيها قوات من التحالف
الدويل ملكافحة داع�ش .وقال جمل�س الق�ضاء الأعلى ،وفقا لوكالة
الأنباء العراقية� :إن احلكم بحق املجرمني ي�أتي ا�ستناد ًا لأحكام
املادة الرابعة 1 /من قانون مكافحة الإرهاب رقم  13ل�سنة ."2005
ويتع ّلق احلكم بهجوم ا�ستهدف مطار ب��غ��داد ال���دويل وت�سبب
ب�أ�ضرار مادية يف مدرج وطائرتني فارغتني كانتا متوفقتني على
�أر���ض املطار ،كما �أف��ادت �سلطة الطريان امل��دين العراقي حينها.
وي�شهد العراق بني احلني والآخر هجمات ت�ستهدف قواعد ع�سكرية
ت�أوي جنودا �أمريكيني ،تنفذها ميلي�شيات مقربة من املاليل.
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إجراءات السالمة تقي من حاالت الغرق
جدة ـ البالد

يعترب مو�سم ال�صيف مبثابة ف�صل النزهة
والرحالت وال�سفر لالبتعاد عن الأج��واء
احل����ارة �إىل ال��ط��ق�����س امل��ع��ت��دل ،ك��م��ا �إن
ال�����س��ب��اح��ة ه��ي ال��ن�����ش��اط الأك��ث�ر ممار�سة
فيه ولكن كل مرة تطالعنا �سيناريوهات
وف��واج��ع غ��رق كما ح��دث �أم�س يف ج��دة ،
فعدد الذين يتعر�ضون للغرق ي��زداد يف
ف�صل ال�صيف �أكرث من �أي ف�صل �آخر ،حيث
ت�شري �إحدى الدرا�سات �إىل �أن ن�سبة الغرق
يف ال�صيف تبلغ قرابة  % 47بينما تبلغ
 % 20يف ال�شتاء و % 33خالل اخلريف ،وال
يكاد مير مو�سم �صيف دون �ضحايا غرق
لذلك �سبق و�أن ك�شفت وزارة ال�صحة عن
حزمة من الإج���راءات للتعامل مع حاالت
الغرق وكيفية �إ�سعاف الغريق الفتة �إىل
���ض��رورة التقيد ب���إج��راءات ال�سالمة عند
ا�ستخدام امل�سبح  ،و�إن��ه عند ر�ؤي��ة غريق
يتوجب طلب النجدة من املتواجدين يف
املكان ،ف�ضال عن الت�أكد من �أن املحيط �آمن
للمنقذ.
وانت�شال الغريق من امل��اء ف��و ًرا �إذا كان
قريب ،و�إذا كان بعيد ال يجب ال�سباحة �إليه
�إال �إذا كان املنقذ �سباحً ا ماه ًرا .كما يجب
و�ضع الغريق على �أر�ض م�ستوية م�ستلقيًا
على ظ��ه��ره ،وي��ج��ب احل���ذر عند التعامل

معه فقد يكون فاقدًا وعيه ب�سبب ارتطام
ر�أ�سه �إىل جانب مناداة الغريق وهز كتفيه
للت�أكد م��ن ا�ستجابته ،و�إذا مل ي�ستجب
الغريق للنداء فيجب التحقق من تنف�سه ،
و�إر�سال �شخ�ص لالت�صال بالهالل الأحمر
(�، )997أم����ا �إذا ك���ان ال��غ��ري��ق يتنف�س:
و�ضعه يف و�ضع الإفاقة وتدفئته باملالب�س
�أو البطانية وتغيري ثيابه املبللة وانتظار
�سيارة الإ���س��ع��اف  ،و�إذا مل يكن يتنف�س

رفع ر�أ�س الغريق عن طريق و�ضع يد على
جبينه ويد �أ�سفل ذقنه ورفعه بحذر ،وذلك
لفتح جمرى التنف�س.
�إىل جانب حت�س�س مكان احلنجرة «تفاحة
�آدم « يف الرقبة با�ستخدام �إ�صبعني ،وذلك
للتحقق من وجود النب�ض .ومن ثم البدء
ب���إج��راء التنف�س ال�صناعي بالنفخ يف فم
امل�صاب  5مرات ببطء «ملدة ثانية ون�صف
�إىل ثانيتني « مع مراقبة ارتفاع �صدره بعد

النفخ واالن��ت��ظ��ار حتى يهبط ���ص��دره بني
النفخات ،والقيام بعملية الإنعا�ش القلبي
ال��رئ��وي «� 30ضغطة» .و�إع���ادة التنف�س
ال�صناعي بالنفخ مرتني فقط ،ث��م القيام
بالإنعا�ش القلبي الرئوي مرة �أخرى وهكذا
�إىل �أن ي�ستيقظ الغريق �أو و�صول �سيارة
الإ�سعاف.
و�إذا ا�ستعاد الغريق تنف�سه قبل و�صول
�سيارة الإ�سعاف فيجب تدفئته باملالب�س

�أو البطانية وتغيري ثيابه املبللة� .إىل
جانب مراقبة الغريق والتحقق من نب�ضه
وتنف�سه �إىل �أن ي�صل الإ���س��ع��اف .ي�شار
�إىل �أن ح����االت ال��غ��رق مت��ث��ل ث��ال��ث �أه��� ّم
�أ�سباب الوفيات الناجمة ع��ن الإ�صابات
غري املتعمّدة يف جميع �أنحاء العامل ،حيث
يقف وراء ح���دوث  % 7م��ن جم��م��وع تلك
الوفيات .يذكر �إن جدة �شهدت �أم�س الأول
غرق ا�ست�شارية الن�ساء والوالدة الدكتورة

عفاف فلمبان و�صديقتها لينا طه غرق ًا �أثناء
حماولتهما �إن��ق��اذ ف��ت��ات�ين م��ن ال��غ��رق يف
�إحدى �شاليهات ابحر ب�شمال جدة.
ك��م��ا ن��ع��ت ك��ل��ي��ة ال���درا����س���ات ال��ق�����ض��ائ��ي��ة
والأنظمة بجامعة �أم القرى ،ع�ضو هيئة
ال��ت��دري�����س ،ال��دك��ت��ور ح�����س�ين ب���ن حممد
احلب�شي ،الذي وافته املنية غر ًقا يف البحر
بعد �أن انقذ ابنه من الغرق فيما تويف غرقا
بكورني�ش جدة.

إطالق برنامج لدعم المنشآت السياحية
الريا�ض ـ البالد

�أطلق �صندوق التنمية ال�سياحي برنامج "عون
ال�سياحة" لتقدمي ال��دع��م للمن�ش�آت ال�سياحية
متناهية ال�صغر وال�صغرية لتعزيز منوها و�إثراء
جت��ارب��ه��ا لتقدمي خ��دم��ات �أف�����ض��ل لل�سائحني يف
الوجهات ال�سياحية التي حددتها الإ�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة لل�سياحة ،ومب���ا ي��ع��زز م��ك��ان��ة اململكة
كوجهة عاملية قادمة يف قطاع ال�سياحة.
ويدعم الربنامج الذي ميت ُّد ثالث �سنوات �إطالق

خبير فلك 26 :يوما
لنهاية موسم الصيف
الريا�ض ـ البالد

ق��ال ال��ب��اح��ث الفلكي وخ��ب�ير الأر����ص���اد ،خالد
ال���زع���اق� ،إن ي���وم �أم�����س ك���ان ب��داي��ة مو�سم
الكليبني وه��و �آخ��ر جن��وم جمرة القيظ التي
ت�ستمر مدته  26يومًا ،وهو احلد الفا�صل بني
احلر الالهب واحلر املعتدل.
و�أو�ضح "الزعاق" ،يف مقطع فيديو ن�شره على
ح�سابه مبوقع "تويرت"� ،أن مدة هذا املو�سم
تكون  13ي��ومً��ا ،ثم يعقبه �سهيل ،ومدته 13
يومًا � ً
أي�ضا ،وهو املو�سم الذي تبد�أ فيه درجات
احلرارة بالت�سهل واالنخفا�ض التدريجي تباعً ا
مع مرور الأيام.
و�أ�ضاف "الزعاق"� ،أن انتهاء مو�سمي الكليبني
و���س��ه��ي��ل ،مب����رور  26ي���ومً���ا ،ينق�ضي ف�صل
ال�صيف ،وتبد�أ درجات احلرارة يف االنخفا�ض
واالعتدال.

انطالق برنامح
جودة الحياة في خليص
جدة ـ البالد

�أطلقت حمافظة خلي�ص  6مرتكزات لتحقيق
ر�ؤيتها �ضمن برنامج ج��ودة احلياة و�أن�سنة
املدن وفق �إطار زمني يعمل على تنمية مراكزها
ونه�ضة جمتمعاتها ،ويراعي اجلودة يف العمل
والإتقان يف الأداء ،وذلك من خالل جلنة ُ�ش ِّكلت
برئا�سة حمافظ خلي�ص عبدالله ب��ن جلوي،
وع�ضوية عدد من اجلهات احلكومية.
و���س��ت��ع��م��ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى تنفيذ امل��رت��ك��زات
التنموية وفق جدول زمني حمدد ،حيث ت�شمل
تطوير طريقي امللك عبدالعزيز وامللك عبدالله،
وا�ستحداث و�سط راق��ي للمحافظة� ،إ�ضافة
�إىل تطوير امل��ج��االت الزراعية ،وال�صناعية،
واال�ستثمارية ،وال�سياحية والتاريخية� ،إىل
جانب تطوير تقاطع امللك عبدالله مع طريق
امللك عبدالعزيز من خالل �إزالة املج�سم القدمي
وا�ستبداله ب�إ�شارة �ضوئية ،و�إع���ادة ت�صميم
امل��داخ��ل وامل��خ��ارج ،بو�صف ذل��ك �أول حمور
يُب َد�أ يف حتقيق بنوده التي ي�ستغرق تنفيذها
� 6سنوات.

م��ن�����ش��� ٍآت ج��دي��دة �أو ق��ائ��م��ة مب��ق��وم��ات �سياحية
ُ
يحت�ضن
طموحة تقدم جتارب متميزة لل�سياح ،كما
الربنامج منظمي الرحالت واجلوالت ال�سياحية
والأن�شطة ال�سياحية واملر�شدين ال�سياحيني من
ع�شاق ق�ص�ص املناطق وال��ق��رى ،ووك�لاء ال�سفر
ومنظمي الفعاليات،
�إ�ضافة �إىل مقدمي املنتجات ال�سياحية الثقافية،
حيث ي��ق��دم ح��ل��و ًال متويلية م��رن��ة ي�ستهدف من
خاللها دعم �أك�ثر من  2000من�ش�أة مبخ�ص�صات

ت�صل �إىل  500مليون ري���ال ،م��ع ق��ب��ول طلبات
التمويل م�ستوفية ال�شروط ،وال��ذي ي�صل �إىل
مليون ريال للمن�ش�أة الواحدة.
وبهذه املنا�سبة ،قال الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
التنمية ال�سياحي ق�صي الفاخري  :ميثل برنامج
"عون ال�سياحة" فر�صة نوعية للمن�ش�آت متناهية
ال�����ص��غ��ر وال�����ص��غ�يرة ل��ت��ق��دمي جت����ارب �سياحية
نوعية وخمتلفة ،مبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافها
وطموحاتها ،ومب��ا ينعك�س على �إث���راء جتربة

ال�����س��ائ��ح يف ال��وج��ه��ات ال�سياحية امل�ستهدفة،
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��اح��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
امل�ستدامة "وجاء �إط�ل�اق ه��ذا ال�برن��ام��ج �ضمن
�سل�سلة ال�برام��ج ال��ت��ي يقدمها ال�����ص��ن��دوق لتلك
املن�ش�آت ملنحها مزيد ًا من الفر�ص التي حتفزها
على ابتكار جت��ارب �سياحية نوعية جديدة ،مبا
ي�سهم يف متكينها على تقدمي املزيد من التجارب
امل�ستدامة التي تدعم منظومة اال�ستثمار ال�سياحي
وت�ثري جتربة ال�سائح باململكة .يُذكر �أن ن�سبة

تغطية مت��وي��ل امل�����ش��روع يف ���ص��ن��دوق التنمية
ال�سياحي ت�صل �إىل  % 70دون ا���ش�تراط تقدمي
�ضمانات ،كما يقدم ال�صندوق متوي ًال مدته �سنتان
قاب ًال للتمديد ،بالإ�ضافة �إىل حزمة من الربامج
الأخ��رى �ضمن �إ�سرتاتيجية ال�صندوق للمن�شات
متناهية ال�صغر وال�صغرية التي حتقق �أه��داف
تعزيز ازدهار القطاع ال�سياحي ومتكينه ،وتنوع
جتاربه ،ودعم االبتكار املتجدد الذي ي�صنعه هذا
القطاع.

جائزة رضوي تعيد األلق للفن التشكيلي
جدة -خالد بن مر�ضاح

و�سط ح�ضور عدد كبري من حمبي الفنون الت�شكيلية
�أق��ام��ت جمعية الثقافة وال��ف��ن��ون ب��ج��دة حفل �إع�لان
تكرمي امل�شاركني والفائزين بجائزة «جائزة ر�ضوي
فن» يف ن�سختها الأوىل والتي كان مو�ضوعها الأ�صالة
واملعا�صرة على م�سرح جامعة الأعمال والتكنلوجيا.
واق��ي��م��ت امل�سابقة بطريقة مبتكرة وتفاعلية تلزم
امل�شاركني باحل�ضور طيلة مدة امل�سابقة التي ا�ستمرت
ع�شرة �أي���ام وت��ه��دف امل�سابقة �إىل جتويد خمرجات
امل�سابقات الت�شكيلية وتو�سيع املعرفة وتعميق الثقافة
للفنانني الت�شكيليني امل�����ش��ارك�ين م��ن خ�لال ح�ضور
الور�ش النظرية واملحا�ضرات التي تناولت املدار�س
الفنية ومنها مدر�سة وا�سلوب ال�ب�روف عبداحلليم
ر�ضوي وكيفية ق��راءة الأعمال الفنية وكذلك الور�ش
العملية والر�سم املبا�شر حتت �إ�شراف جلنة التحكيم
وال��ل��ج��ن��ة املنظمة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م�ستوى الفنانني
امل�شاركني .وهي امل�سابقة الوحيدة والأوىل من نوعها
يف اململكة وت��ق��ام تخليدا ل��رائ��د احل��رك��ة الت�شكيلية عن �أهمية دعم احلراك الثقايف والفني وعن ذكرياته
ال�سعودية الربوف عبداحلليم ر�ضوي رحمه الله وبد�أ مع الفنان عبداحلليم ر�ضوي وا�شاد باجلائزة وبدور
احلفل ال��ذي ح�ضرة نخبة من ال�شخ�صيات واملثقفني جمعية الثقافة والفنون يف احت�ضان املبدعني .بعد ذلك
والفنانني بفيلم ا�ستعر�ض �سرية امل�سابقة ثم حتدث حتدث مدير جمعية الثقافة والفنون بكلمة تفاعل معه
راعي امل�سابقة الدكتور عبدالله بن �صادق دحالن رئي�س احل�ضور و�أكد فيها �أن اململكة العربية ال�سعودية غنية
جمل�س امناء جامعة االعمال والتكنلوجيا حتدث فيها بالرثوات الطبيعية ولكنها �أغنى بالثقافة وقال الفن

جوهر الثقافة والفنانني ثروة وطنية كربى ويقت�ضي
على كل اجلهات املعنية الأهتمام بتنمية الفنون ودعم
الفنانني ثم عر�ض فيلم عن نتائج امل�سابقة .وعربت
�أم�ين عام اجلائزة الدكتورة مها ر�ضوي عن �شكرها
جامعة الأعمال وجمعية الثقافة والفنون على تبني
اجلائزة وخ�صت بال�شكر حممد ال�صبيح مدير جمعية

الثقافة والفنون بجدة والدكتور عبدالله دحالن على
جهودهما وتعاونهم الن��ط�لاق اجل��ائ��زة .فيما القى
ال��دك��ت��ور الفنان �أح��م��د ال��غ��ام��دي كلمة املكرمني عرب
فيها عن �سعادة اجلميع بالفوز باجلائزة وان الراحل
ر�ضوي كان رمزا وملهما وداعما للكثريين يف جمال
الفن الت�شكيلي.
و�أعلنت نتائج امل�سابقة ،وق��دم��ت ال���دروع الذهبية
ومبلغ � 50ألف ريال لـ 10فنانني مت اختيارهم من بني
 38فنانا وفنانة �شاركوا يف امل�سابقة ،ومت اختيارهم
م��ن قبل جلنة حتكيم اجل��ائ��زة امل��ك��ون��ة م��ن رئي�س
اجلمعية ال�سعودية للفنون الت�شكيلية الدكرتوة منال
الروي�شد ،ومدير �إدارة التخطيط والفروع باجلمعية
ال�����س��ع��ودي��ة ل��ل��ف��ن��ون الت�شكيلية وال��دك��ت��ورة هناء
ال�شبلي ،ومدير مركز �أده��م للفنون الت�شكيلية هدى
ال�شهيب ،ب�إ�شراف الدكتورة مها عبداحلليم ر�ضوي.
و�شهدت امل�سابقة م�شاركة فنانني من دول خليجية
وع��رب��ي��ة ،وك��ان �ضيف �شرف حفل اجل��ائ��زة الفنان
الت�شكيلي الكويتي عادل امل�شعل .يف نهاية احلفل
مت تكرمي نخبة م��ن كبار الفنانني ال��ذي��ن عا�صروا
عبداحلليم ر�ضوي و�شمل التكرمي كل م��ن عبدالله
ن��واوي  ،ه�شام بنجابي عبدالله ادري�����س ،عبدالله
حما�س  ،الدكتور احمد الغامدي وكذلك تكرمي عدد من
ال�شخ�صيات التي دعمت اجلائزة.

أمانة العاصمة المقدسة تمدد فترة إجراءات المنح
مكة املكرمة ـ �أحمد الأحمدي

مددت �أمانة العا�صمة املقد�سة الفرتة الر�سمية ال�ستكمال طلبات ح�صر بيانات
الأرا�ضي املمنوحة للمواطنني الذين �سبق منحهم �أرا�ضي �ضمن خمططات ويل
العهد ،وذلك لإتاحة الفر�صة للمواطنني لال�ستفادة من منحهم بال�شكل املطلوب.
وك��ان��ت الأم��ان��ة ق��د �أعلنت يف وق��ت �سابق ع��ن ال��ب��دء يف ا�ستكمال بيانات
املواطنني الذين �سبق و�أن مت منحهم يف خمطط ويل العهد ( )9للأجزاء (د
هـ -و  -ز  -ح  -ي) مبين ًة �أن الإجراءات املتبعة ملعاجلة الأرا�ضي املمنوحةللمواطنني �ضمن املخططات املذكورة قد مت نقلها �إىل خمطط ويل العهد
( 9ح) املعدل  ،وقد مت متديد مدة احل�صر حتى  1ربيع الأول ١٤٤٤هـ .
و�أهابت بجميع املواطنني املمنوحني �ضمن املخططات املذكورة �سرعة
ا�ستكمال بياناتهم ومعلوماتهم  ،واال�ستفادة من متديد الفرتة املتاحة
 ،مع �إرفاق امل�ستندات اخلا�صة بذلك حل�صرهم .
و�أك��دت الأمانة �أن خمططات ويل العهد �سوف ُت�سهم يف توفري
أرا�ض �سكنية خمتلفة
أرا�ض �أكرث متيز ًا  ،ويف �إطار توفري � ٍ
قطع � ٍ
املحاور تتما�شى مع احتياجات املواطنني مبختلف �شرائحهم
املجتمعية.

زمان
9
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االتحاد ينوي التمديد لهوساوي

جدة -البالد
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ت�سعى �إدارة االحت��اد حل�سم ع��دد من ملفات الفريق ،مثل م�صري امل��داف��ع عمر
هو�ساوي .وتنوي الإدارة مفاو�ضة هو�ساوي من �أجل التمديد له ملو�سم واحد؛
كون عقد الالعب ينتهي يف �أكتوبر املقبل ،ويخو�ض االحتاد حاليا مع�سكرا �إعداديا
يف النم�سا حت�ضريا للمو�سم اجلديد ،وي�أمل االحت��اد يف املناف�سة بقوة على كل
الألقاب ،خا�صة دوري املحرتفني ،ال��ذي خ�سره يف الأمتار الأخ�يرة يف الن�سخة
املا�ضية ل�صالح الهالل.
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في خامس جوالت مهرجان ولي العهد للهجن..

الغدير اخلالد

حامت العطرجي

" العامري" يتصدر( الثنايا  -بكار وقعدان) ..و"طرق" األسرع

ما أجمل ذلك التكريم

*�سعد الو�سط الريا�ضي �أجمع عند ت�سمية �شارع بحي املزروعية
مبدينة ال��دم��ام با�سم الريا�ضي الكبري واملخ�ضرم واخلبري
الكابنت خليل �إبراهيم الزياين حيث لقى اخلرب �إجماع وفرحا
غري م�سبوق من قبل الريا�ضيني واملثقفني و�أطياف املجتمع؛
فرحً ا بتلك اخلطوة املميزة والتكرمي الرائع؛ حيث ي�ستحق ذلك
عميد املدربني الوطنيني الكابنت خليل الزياين ،تقدير ًا ملا قدمه
لهذا الوطن الغايل من �إجن��ازات و�إجن��ازات خلدت يف الذاكرة
ط��وال م�سريته ال��ك��روي��ة ،عندما ك��ان الع�� ًب��ا وم��دربً��ا و�إداريً����ا،
فقد �سجل ا�سمه مباء الذهب وارتبط ا�سمه بال�صعود ملن�صات
التتويج وح�صد الأل��ق��اب��� ،س��واء م��ع املنتخب ال�سعودي �أو
نادي االتفاق �أو الأندية التي قام بتدريبها ،حيث حقق الإجناز
الوطني الأول للمملكة العربية ال�سعودية بتحقيق بطولة ك�أ�س
الأمم الآ�سيوية للمنتخب ال�سعودي يف عام  84وكذلك الت�أهل
�إىل �أوملبياد لو�س �أجنلو�س يف نف�س العام وحتقيق بطولة
ال��دوري ال�سعودي لنادي االتفاق من دون �أي هزمية ك���أول ناد
يحقق هذا الإجناز والكثري والكثري من الإجنازات التي حققها
الكابنت خليل الزياين طوال م�شواره الريا�ضي.
* كل ال�شكر والتقدير حلكومتنا الر�شيدة ،حفظها الله ورعاها،
ول�سمو �أم�ي�ر املنطقة ال�شرقية الأم��ي�ر ���س��ع��ود ب��ن ن��اي��ف بن
عبدالعزيز ،ونائبه الأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز
،حفظهما الله ،على هذا الوفاء غري امل�ستغرب �أبد ًا جتاه الكابنت
خليل الزياين ،وال�شكر مو�صول لأمانة املنطقة ال�شرقية.
* نود �أن ن�شاهد يف بقية مناطق اململكة �شوارع ب�أ�سماء �أبطال
الريا�ضة الذين �سجلوا �أ�سماءهم يف �صفحات التاريخ وح�صدوا
الذهب والألقاب.
* �أمت��ن��ى �أن ن�شاهد �شارعا با�سم ف��ن��ان ال��ع��رب حممد عبده؛
تكرمي ًا له ومل�سريته الفنية وملا قدمه للفن ال�سعودي واخلليجي
والعربي.

توتري alotorgy :

الطائف -البالد
انطلقت �أم�س الأحد ،اجلولة اخلام�سة من فاعليات
مهرجان ويل العهد للهجن  ،2022التي خ�ص�صت
ل�سن الثنايا م��ن نقطة ال��ـ  5ك��م� ،ضمن الأ���ش��واط
التمهيدية .ففي الأ���ش��واط امل�سائية ،ح�ضر �شعار

�سهيل الرملي حممد العامري بقوة يف الأ���ش��واط
الرئي�سة ،ليقدم “حمنة” يف �شوط البكار ،لتت�صدر
بزمن 8.16.18دقائق ،ثم دفع العامري مرة �أخرى
يف �شوط القعدان ،بـ “مداهم” الذي خطف النامو�س
بزمن  8.28.50دقائق ،ويف الأ�شواط ال�صباحية،

انتزعت "طرق" لـ نا�صر عبد الله امل�سند ،لقب الأ�سرع
توقيت ًا بعد ح�صولها على املركز الأول يف �أول �شوط
من �سباقات فئة الثنايا ،بتوقيت  8:11.254دقائق.
وج��اءت نتائج الفائزين باملراكز الأوىل يف بقية
الأ�شواط ال�صباحية على النحو التايل" :الزير" لـ

العلم السعودي يزين لقاء نيوكاسل ونونتجهام

مطلق �سلمان العطوي ،و"يف" لـ �سعيد علي املري،
و"مبل�ش" لـ ريا�ض ثامر ال�سعدون ،و"هوايل" لـ
�سامل جابر امل��ري ،و"احل�صان" لـ ه��ادي خويران
العجمي ،و"مر�ضية" لـ را�شد طالب املري ،و�أخري ًا
"�سياف" لـ حممد معزي العتيبي.

الزعيم يقترب من التجديد للرباعي
الريا�ض -في�صل الرقيبة

علمت م�صادر "البالد" �أن �إدارة الهالل ت�سعى لتجديد عقود الرباعي"
عبدالله املعيوف وعلي البليهي وحممد جحفلي واملحرتف البريويف
�أندريه كاريلو" وذل��ك �سعيًا للمحافظة على اال�ستقرار الفني ملنظومة
الأزرق .جدير بالذكر �أن الرباعي �ساهموا يف حتقيق  7بطوالت مابني
حملية و�آ�سيوية للهالل ،ويدخل كاريلو الفرتة احل��رة التي جتيز له
التوقيع لأي نا ٍد دون الرجوع �إىل ناديه يف املريكاتو ال�شتوي املُقبل،
وعلمت م�صادر" البالد" �أن الالعب يُف�ضل البقاء يف الهالل بعد �أن ق�ضى
مر�صعة بالذهب ،ف�ضلاً على التعامل االحرتايف الذي
فرتة كبرية كانت ّ
يجده من �إدارة فهد بن نافل.

رواد مواقع التوا�صل االجتماعي ،فيديو يُظهر
جدة -البالد
ان��ط��ل��ق��ت ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة م���ن ال�����دوري �أح���د اجل��م��اه�ير وه���و ي��رف��ع ال��ع��ل��م ال�����س��ع��ودي،
الإجن��ل��ي��زي املمتاز لكرة ال���ق���دم ،2022/2023و�سط جماهري نيوكا�سل� ،أثناء االحتفال بالهدف
اجلمعة املا�ضية ،و�أول �أم�����س ال�سبت ،ت��داول الثاين للفريق الذي �أنهى لقاءه �أمام نظريه فريق

نوتنغهام فور�ست بثنائية نظيفة� ،ضمن اجلولة ال�سعودي كان قد ا�ستحوذ على نادي نيوكا�سل
الأوىل من "الربميريليغ" .وه��و الفيديو الذي يف �أكتوبر عام  ،2021و�ساعد الفريق لنقله من
املركز الأخ�ير يف ال���دوري املو�سم املا�ضي �إىل
�أثار تفاعلاً على "تويرت" بعد اللقاء.
ي���ذك���ر �أن ���ص��ن��دوق اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة املركز .11

النصر يدخل صراعا قانونيا جديدا مع أبو جبل
جدة – البالد
دخ��ل ن��ادي الن�صر يف �صراع
ق���ان���وين ج���دي���د م���ع احل���ار����س
امل�صري حممد �أب���و جبل ال��ذي
رف��ع �شكوى �ضد �إدارة النادي
العا�صمي ل��دى (الفيفا) مطالبا
فيها بقيمة عقده الذي وقعه مع
الن�صر ك��ام�لا ،فيما رد ال��ن��ادي
ببيان �أكد فيه �أن �أبو جبل ووكيل
�أعماله قدما معلومات خاطئة ما
يعني عدم �صحة العقد ،وبطالن
االتفاق ال��ذي مت بينهما ،م�ؤكدا
�أنه �سيتقدم بدعوى �أم��ام الفيفا
ي��ط��ال��ب ف��ي��ه احل��ار���س امل�صري
مببلغ � 450أل���ف دوالر دفعت
ل���ه ب��ح�����س��ب ات���ف���اق م�����س��ب��ق بني
الطرفني.
وق��د ب��د�أت الق�ضية عندما �أراد
الن�صر التعاقد مع �أبوجبل بعد
ت�ألقه مع (الفراعنة) يف ك�أ�س �أمم
�أفريقيا بعدما حل بديال للحار�س

الأ�سا�سي حممد ال�شناوي الذي
تعر�ض للإ�صابة ،حيث دخل معه
يف مفاو�ضات ،خ�صو�صا �أن عقده
مع الزمالك كان يتبقى فيه � 6أ�شهر
تنتهي بنهاية �شهر يوليو املا�ضي،
ليتفق الطرفان على عقد يبد�أ من
� 1أغ�سط�س ،لكن معلومات وردت

لإدارة نادي الن�صر تفيد ب�أن عقد
�أبو جبل مع الزمالك �سيمتد حتى
� 31أغ�سط�س ،م��ا دف��ع��ه للتعاقد
م��ع احل��ار���س ال��ك��ول��وم��ب��ي داف��ي��د
�أو�سبينا.
و�أو�����ض����ح ن�����ادي ال��ن�����ص��ر يف
بيانه �أنهم توا�صلوا مع الالعب

ووكيله �شفهيا وكتابيا لتقدمي ما
يثبت �أنه حر للتوقيع مع �أي ناد
بعد نهاية ارتباطه مع الزمالك،
لكنهم مل يقدما �أي �إثبات و�أ�صرا
على �أن املعلومات التي قدماها
�صحيحة.
و�أو�ضحت �إدارة الن�صر �أنها
م��ن��ح��ت ال�لاع��ب ووك��ي��ل��ه مهلة
�إ���ض��اف��ي��ة ل��ت�����ص��ح��ي��ح ال��و���ض��ع
ال��ق��ان��وين ،لكنهم بعد خماطبة
االحت�������اد امل�������ص���ري �أخ����ط����روا
ال��ل�اع����ب ر���س��م��ي��ا ب�������أن م����ا مت
االت����ف����اق ع��ل��ي��ه ي��ع��ت�بر ب��اط�لا
ول��ي�����س ل��ه �أث���ر ق��ان��وين ،وق��دم
الن�صر الأ�سانيد املطبقة ح�سب
القانون ال�سوي�سري ،م�ؤكدا �أن
ه��ذا اخل�لاف القانوين ال يلغي
احرتامهم لالعب حممد �أبو جبل
وتفهمهم �أنه من حق كال الطرفني
املحافظة على حقوقهما بالطرق
القانونية ال�سليمة.

شركة العجينة األصلية للتجارة
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة
لمس ــاهمي ش ــركة العجين ــة األصلي ــة للتج ــارة
شركة مساهمة مقفلة

إنــه فــي يــوم الخميــس 1443/12/29هـــ الموافــق
2022/07/28م انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لمســاهمي شــركة العجينــة األصليــة
للتجــارة ،شــركة مســاهمة مقفلــة ،ســجل تجــاري
رقــم [ ]4030298806للنظــر مــن ضمــن مواضيــع أخــرى
موضــوع تخفيــض رأســمال الشــركة مــن مبلــغ قــدره
( 15.714.000ريــال) «خمســة عشــر مليــون وســبعمائة
وأربعــة ألــف ريــال» إلــى مبلــغ قــدره ( 3.414.000ريــال)
«ثالثــة مالييــن وأربعمائــة وأربعــة عشــر ألــف ريــال»،
وذلــك لزيادتــه عــن حاجــة الشــركة ،وقــرروا مــن ضمــن
قــرارات أخــرى مــا يلــي:
• الموافقــة علــى تخفيــض رأســمال شــركة العجينــة
األصليــة للتجــارة ،ســجل تجــاري رقــم []4030298806
ليصبــح بواقــع مبلــغ قــدره ( 3.414.000ريــال) «ثالثــة
مالييــن وأربعمائــة وأربعــة عشــر الــف ريــال».
هــذا وعلــى دائنــي شــركة العجينــة األصليــة للتجــارة إبــداء
اعتراضاتهــم علــى التخفيــض خــالل مــدة ( 60يــوم) مــن
تاريــخ هــذا اإلعــالن علــى عنــوان الشــركة التالــي :شــركة
العجينــة األصليــة للتجــارة ،جــدة  4522- 23522شــارع األميــر
ســلطان  -حــي الزهــراء  -رقــم المبنــى  7304وحــدة رقــم .15
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توج باللقب بركالت الترجيح على حساب المنتخب المصري..

األخضر بطال لكأس العرب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه

�أبها  -علي معي�ض

توج منتخبنا لل�شباب ببطولة ك�أ�س العرب حتت  20عاما بعد فوزه على
�شقيقه امل�صري بركالت الرتجيح ( )3-5يف املباراة النهائية التي �أقيمت
م�ساء �أم�����س على ملعب مدينة الأم�ي�ر �سلطان ب��ن عبدالعزيز الريا�ضية
باملحالة.
حقق الأخ�ضر اللقب للمرة الثانية على التوايل ،ورفع ر�صيده �إىل � 3ألقاب
يف تاريخ البطولة ،م�ؤكدا زعامته لها.
وبالعودة ملجريات اللقاء اخلتامي ،فقد تبادل الطرفان اللعب يف و�سط
امل��ل��ع��ب دون خ��ط��ورة حقيقية ع��ل��ى امل��رم��ي�ين ،وك��ان
اال���س��ت��ح��واذ مل�صلحة منتخب م�����ص��ر ،لكن
ال��ف��ر���ص��ة اخل��ط�يرة الأوىل ك��ان��ت من
رك���ل���ة ح����رة م��ب��ا���ش��رة ل�ل�أخ�����ض��ر
نفذها القائد م�صعب اجلوير
ل��ك��ن ك��رت��ه ع��ل��ت امل��رم��ى،
ورد منتخب (الفراعنة)
ب��ر�أ���س��ي��ة �أح���م���د ن���ادر
ح���وا����ش ال���ت���ي م��رت
ب����ج����وار ال���ق���ائ���م (د
 ،)27وق��ب��ل ن��ه��اي��ة
ال�شوط الأول بدقيقة
م�����رر اجل����وي����ر ك���رة
لعبدالعزيز العليوة
ال����ذي ���س��دد يف �سقف
ال�شبكة م��ه��دي��ا منتخبنا
التقدم بهدف دون رد.
وم��ع ب��داي��ة ال�����ش��وط الثاين

جنح منتخب م�صر يف �إدراك التعادل بوا�سطة جنمه �صالح الدين م�صطفى
الذي رو�ض الكرة داخل املنطقة و�سدد بي�سراه يف ال�شباك (د  ،)49وحاول
الطرفان ح�سم النتيجة فيما تبقى من وقت ال�شوط الثاين لكن الفر�ص مل
ترتجم ليحتكم الطرفان �إىل �شوطني �إ�ضافيني ،غلب عليهما احلذر مع مرتدات
خطرية للأخ�ضر ،قابلها حماوالت ال�ستغالل طول القامة لدى منتخب م�صر،
وح��اول رديف لعب كرة مق�صية مرت بجوار القائم (د  ،)108ورد البديل
حممد �إبراهيم بي�سارية قوية مرت بجوار مرمى املرم�ش ( ،)112وطالب
العبو منتخبنا بركلة جزاء قبل نهاية ال�شوط الإ�ضايف الثاين لكن احلكم مل
يحت�سب �شيئا ،ليلج�أ املنتخبان لركالت الرتجيح.
وب���د�أ الأخ�����ض��ر بركلة ناجحة م��ن ردي��ف،
و�سجل اجل��وي��ر على طريقة بانينكا،
و����س���دد حم��م��د امل�����ري ب���ق���وة يف
���ش��ب��اك �أح���م���د ن����ادر ال�����س��ي��د،
وجن����ح ي��ا���س�ين ال��زب��ي��دي
يف ت�سجيل رك��ل��ت��ه ،ثم
�سدد عبدامللك العيريي
رك���ل���ة ال����ف����وز ،فيما
�سجل مل�صر يو�سف
ح���������س����ن وذه�����ب�����ت
ت�����س��دي��دة ع��م��ر فايد
�إىل ق��ائ��م امل��رم�����ش،
و����س���دد ع��ب��دال��رح��م��ن
ر�شدان بقوة كرة مل�سها
امل��رم�����ش دون �أن مينع
دخولها �شباكه ،وتكرر الأمر
مع ركلة عمر �إبراهيم.

رديف الهداف ..والجوير أفضل العب
جدة  -هالل �سلمان

نال عبدالله رديف مهاجم الأخ�ضر جائزة هداف بطولة
ك�أ�س العرب لل�شباب بعد �أن �سجل � 6أه��داف ،كما ح�صل
قائد منتخبنا لل�شباب م�صعب اجلوير على جائزة �أف�ضل
العب يف البطولة ويف املباراة النهائية ،فيما �أحرز حار�س

منتخب م�صر �أحمد نادر ال�سيد جائزة �أف�ضل حار�س مرمى.
وت�سلم العبو الأخ�ضر الك�أ�س واجلوائز من �صاحب
ال�سمو امللكي الأم�ير تركي بن ط�لال بن عبدالعزيز
�أم�ير منطقة ع�سري ،ال��ذي �سلم �أي�ضا منتخب م�صر
امليداليات الف�ضية.

مشاركة واسعة في ماراثون جدة ..وفا ًء ألبطال الحد الجنوبي
جدة  -البالد

حتت �إ�شراف وزارة الريا�ضة ،وبالتعاون
مع كل من �أمانة حمافظة جدة ،ومكتب وفاء
ب�إدارة تعليم منطقة مكة املكرمة ،والفريق
التطوعي من الهالل الأح��م��ر ،نظم البنك
الأه��ل��ي ال�سعودي �ضمن حملة "�سعادة
�أهالينا" �إح���دى م��ب��ادرات ب��رام��ج البنك
للم�س�ؤولية املجتمعية "�أهالينا" ماراثون

ت��ط��وع��ي��ا؛ وف���اء لأب���ط���ال احل���د اجلنوبي
من ال�شهداء وامل�صابني .وقد و�شارك يف
م��اراث��ون "�سعادة �أهالينا" ،ال���ذي �أقيم
(ال�سبت) ،ريا�ضيون وعدد من �أ�سر و�أبناء
�شهداء وم�صابي احل��د اجلنوبي� ،إ�ضافة
�إىل الفرق التطوعية ،يف �شراكة جمتمعية
ت�ضمنت القطاعني احلكومي واخل��ا���ص،
والقطاع اخلريي.

ن�ستقبل اعالناتكم على مدار ال�ساعة
ad@albiladdaily.com

وت���ه���دف احل��م��ل��ة م���ن وراء تنظيم
املاراثون التطوعي �إىل تخليد بطوالت
وب�����س��ال��ة اجل���ن���ود امل��راب��ط�ين يف احل��د
اجلنوبي .و�شهد امل��اراث��ون يف نهايته
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ،و���ش��ارك يف تنظيمه
م��ت��ط��وع��ون م��ن م��وظ��ف��ي ال��ب��ن��ك الأه��ل��ي
ال�������س���ع���ودي ،ي�����س��ان��ده��م جم��م��وع��ة من
ال�شباب وال�شابات املتطوعني.

ي�شار �إىل �أن حملة "�سعادة �أهالينا"
التطوعية ت��ق��وده��ا ِف���� َرق امل��ت��ط��وع�ين من
موظفي البنك الأهلي ال�سعودي يف �أنحاء
امل��م��ل��ك��ة ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ع�����ض اجل��ه��ات
واجلمعيات اخلريية والأهلية ،وذلك �ضمن
م�ساعي البنك يف تكري�س طاقات موظفيه
ل��ت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم امل�����س���ؤول��ي��ة املجتمعية
وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع.

إعالنات محاكم التنفيذ

(فاك�س )٠١٢٢٧٥٠٠١٢ ٠١٢٦٧١٦٢٤١ :
fardia@albiladdaily.com
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أبشر:
التفويض متاح إلنجاز أربع خدمات
الريا�ض ـ البالد

�أو�ضحت من�صة "�أب�شر" ،اخلدمات التي ميكن للمواطنني واملقيمني
تفوي�ض �أحد الأ�شخا�ص لإنهائها.
و�أ���ش��ارت "�أب�شر" ،يف "�إنفوجراف" ن�شرته عرب ح�سابها مبوقع
"تويرت"� ،إىل �أن اخلدمات تت�ضمن �إ�صدار الإقامة  -جتديد الإقامة-
�إ�صدار الت�أ�شريات  -قيادة املركبة".
و�أ���ش��ارت �إىل �أن مميزات اخلدمة ت�شمل �أم��ا ًن��ا وموثوقية عالية
و�سهولة تنفيذ اخلدمة �إلكرتون ًيا ،وكذلك �إمكانية �إلغاء التفوي�ض يف
�أي وقت ،واحلفاظ على �سرية معلومات الدخول.
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التحقيق مع عصابة الصرافات اآللية
الريا�ض ـ البالد
���ص��رح م�صدر م�����س���ؤول يف النيابة ال��ع��ام��ة ب���أن
نيابة الأموال با�شرت �إجراءات التحقيق مع ع�شرة
متهمني ،منهم �ستة خمالفني لنظام الإقامة و�أربعة
تنظيما ع�صاب ًيا �إجرام ًيا لالحتيال
وافدين� ،شكلوا
ً
على م�ستخدمي �أجهزة ال�صراف الآيل بطرق توهم
مب�ساعدتهم على �إج���راءات بنكية ،ومعرفة الرقم

ال�����س��ري للم�ستخدم م��ن خ�لال ذل���ك ،ث��م ا�ستبدلوا
ال��ب��ط��اق��ات امل�صرفية للمجني عليهم دون دراي���ة
منهم ،و�أعادوا ا�ستخدام البطاقة من قبلهم بعد ذلك،
وا�ستولوا على ما بداخل احل�سابات البنكية من
�أموال ب�صرفها وحتويلها ملتهمني �آخرين.
و�أُ�صدِ ر �أمر توقيف بحقهم؛ كون الأفعال ال�صادرة
م��ن��ه��م م��ن اجل���رائ���م ال��ك��ب�يرة امل��وج��ب��ة للتوقيف،

وتُ�ستك َمل �إجراءات التحقيق بحقهم ،و ُيحالون �إىل
املحكمة املخت�صة للمطالبة بالعقوبات امل�شددة يف
هذا ال�ش�أن.
و�أكد امل�صدر ت�أثيم �أي �سلوكيات �أو ن�شاط ينطوي
على اجلناية على الأم��وال� ،أو عن طريق االحتيال
واال�ستغالل والإيهام للآخرين ،و�أنها من ال�سلوكيات
املوجبة لل ُم�ساءلة امل�شددة.

«البرشومي»
يقوي المناعة وينظم السكر

جدة ـ البالد

يف ظل مو�سم ال�صيف ،تكرث العديد من الفواكه منها التني
ال�شوكي ،وي�ؤكد خرباء التغذية �أن هذا النوع من الفاكهة
ي�ساعد يف تنظيم م�ستويات �سكر ال��دم مبعدالت ترتاوح
بني  ،% 48 17-وخف�ض فر�ص الإ�صابة مبر�ض ال�سكري،
ف�ضال ع��ن حت�سني �صحة اجلهاز اله�ضمي الحتوائه على
كمية عالية من الألياف وم�ضادات الأك�سدة ،وهو ما ي�ؤدي
لت�سحني �صحة القولون ،والوقاية من الإم�ساك ،وتنظيم
عمليات اله�ضم والإخراج ،ف� ً
ضال عن خف�ض فر�ص الإ�صابة
ببع�ض �أمرا�ض اجلهاز اله�ضمي ،مثل� :سرطان القولون،
وقرحة املعدة.
�إىل ج��ان��ب حت�سني �صحة القلب وال�����ش��راي�ين ،وخف�ض
�ضغط ال��دم املرتفع ،ف�ضال ع��ن تقوية املناعة ،الحتوائه
على كميات كبرية من فيتامني ج وفيتامني ه��ـ ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة متنوعة من العنا�صر وم�ضادات الأك�سدة التي
حت�سن عملية الأي�ض وتخل�ص اجل�سم من ال�سموم وحتفز
�إنتاج كرات الدم احلمراء ،ونظ ًرا لأن مر�ض ه�شا�شة العظام
هو مر�ض التهابي بطبيعته ف���إن تناول التني ال�شوكي قد
ي�ساعد على الوقاية منه �أو خف�ض فر�ص الإ�صابة به.

مشروبات فعالة في
حرق الدهون
البالد ـ وكاالت

ي���رى خ��ب�راء ال��ت��غ��ذي��ة �أن ه��ن��اك ع����دد ًا م��ن امل�����ش��روب��ات
ب�إمكانها �إذاب���ة ال��ده��ون يف ج�سم الإن�����س��ان  ،الف��ت�ين �إىل
�أن ه��ذه امل�����ش��روب��ات �سهلة التح�ضري وميكنها تخلي�ص
الفرد من ال�سموم وتعزيز عملية الأي�ض وح��رق الدهون
الزائدة ومن هذه امل�شوربات ع�صري الفواكه واخل�ضروات
اخل�ضراء والتي ت�ساعد على ت�صفية اجلهاز اله�ضمي ،كما
�إن الليمون الهندي وخل التفاح يتميز بقدرته على تنظيم
م�ستويات ال�سكر يف ال��دم وط��رد ال�سموم وح��رق الدهون
ب�شكل فعال ،عالوة على مزيج بذور ال�شيا والليمون والذي
يعترب فعاال يف حتييد ال��ده��ون ال��زائ��دة ف�ضال عن �أن��ه من
م�ضادات الأك�سدة  ،كما �أن ع�صري الليمون بالزجنبيل يعد
�أحد الأطعمة املقوية لنظام املناعة وامل�سرعة لعملية الأي�ض
�أي� ًضا ،مما ي�ؤدي �إىل ت�سريع عملية اله�ضم .وي�ساعد يف يف
�إنقا�ص الوزن ب�شكل كبري ،خا�ص ًة مع التمارين الريا�ضية.

عسير تنوع طبيعي وثقافي
تعترب منطقة ع�سري من �أجمل الوجهات ال�سياحية يف اململكة واملنطقة العربية ب�أكملها ،ملا تتمتع به من موقع مميز ،وتنوع طبيعي وثقايف
فريد ،وطبيعة رائعة جتمع الغيوم والأمطار واجلبال وال�سهول يف مكان واحد ،ومرافق ترفيهية ومعامل تراثية وتاريخية عريقة ،مما جعل
منها وجهة �سياحية رائعة ،تنا�سب كل الأذواق والأعمار .وال زالت منطقة ع�سري هذه الأيام مق�صد ًا للزوار وال�سياح من داخل اململكة ودول
اخلليج العربي واملنطقة تزامنا مع فعاليات �صيف ال�سعودية «جوي و�أجوائي» ،لال�ستمتاع بالأجواء الباردة واملمطرة يف املرتفعات ،وبالأن�شطة
واملغامرات اجلبلية والبحرية ،والفعاليات الرتفيهية املتنوعة ،التي ي�أتي من �ضمنها مهرجان �صيف �أبها حتت �شعار «فوق اجلبال».

تطبيق «وينامب»
الكالسيكي يعود للحياة

محمد فؤاد يصالح جمهوره بـ«درامية»

وا�شنطن ـ وكاالت

قمر «سمكة الحفش» يزين السماء الخميس
جدة ـ البالد

ي�شهد م�ساء اخلمي�س املقبل  ،ظهور رابع و�آخر قمر
عمالق يف العام اجل���اري ،وال��ذي يُعرف با�سم "قمر
�سمكة احلف�ش" يف بع�ض الأجزاء من العامل ،ويُعرف
بدر �أغ�سط�س � ً
أي�ضا با�سم قمر الذرة اخل�ضراء وقمر
احلبوب وحتى القمر الأحمر
وت����أت���ي ت�سمية "قمر �سمكة احلف�ش" م��ن قبائل
 Algonquinالأمريكية الأ�صلية ،التي الحظت �أن
�سمك احلف�ش يتم �صيده ب�سهولة �أكرب يف هذا الوقت
من العام؛ وف ًقا ملا ذكرته وكالة نا�سا.
و�سيكون ه��ذا البدر القم َر العمالق الأخ�ير يف عام
 .2022ويحدث القمر العمالق عندما تزامن اكتمال

القمر مع و�صوله �إىل �أقرب نقطة من الأر�ض يف مداره
الإهليجي حول كوكبنا ،والتي تعرف باحل�ضي�ض.
وميكن �أن يظهر القمر العمالق �أكرث �سطوعً ا بن�سبة
� 14إىل  % 30من القمر الكامل يف نقطة الأوج ،وهي
النقطة التي يكون فيها القمر يف �أبعد م�سافة له من
الأر�ض على طول مداره.
و�سيبدو القمر اً
كامل من الأربعاء �إىل اجلمعة؛ ولذلك
�سيكون مبثابة عائق لهواة الفلك يف مراقبة �أن�شطة
ال�سماء الأخرى؛ حيث تتزامن ذروة اكتمال مع زخات
�شهب الرب�شاويات ،ومن املتوقع �أن تبلغ زخات �شهب
الرب�شاويات ذروتها يف � 13أغ�سط�س ،لكنها �ستظل
ن�شطة حتى � 1سبتمرب املقبل.

ك�شفت ت��ق��اري��ر �صحفية عاملية �أن �أح��د
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الكال�سيكية ال�����ش��ه��ري��ة لبث
امل���و����س���ي���ق���ى ،يف ب����داي����ات احل��وا���س��ي��ب
الإلكرتونية �سيعود �إىل احلياة.
و�أو����ض���ح م��وق��ع "�إنغادجيت" التقني
املتخ�ص�ص �أن �شركة "راديونومي" املالكة
لتطبيق "وينامب" ال�شهري منذ عام ،2014
قررت �أن تعيده �إىل احلياة جمدداً.
ومل تك�شف ال�شركة عن تفا�صيل العودة
اجل��دي��دة لـ"وينامب" ،ولكن �أ���ش��ارت �إىل
�أنها �ستواكب ع�صر التطبيقات واملتاجر
الإلكرتونية احلالية مثل "�سبوتيفاي".
و�أ����ش���ارت �إىل �أن "وينامب" �سيقدم
بتجربة " ُمعاد ت�صميمها بالكامل" مع
ميزات البث ال�صوتي والراديو بالإ�ضافة
�إىل ات�صال �أوثق بالفنانني.
و���س��ي�����س��ع��ى "وينامب" �إىل ا���س��ت��غ�لال
ال���������ش����ع����ور ب����احل����ن��ي�ن �إىل امل����ا�����ض����ي
"النو�ستاجليا" ،لتحقيق �شهرة كبرية
للتطبيق اجلديد.

القاهرة ـ البالد
بعد توقف عن اجلديد فاج�أ النجم حممد ف�ؤاد
جمهوره ب�أغنية ج��دي��دة حيث ف��رغ م��ن ت�سجيل
�أغنية جديدة حتمل توقيع امللحن ال�شاب حممد
�شحاتة بعنوان "زمان" من كلمات حممد بندارى
و�أحل���ان حممد �شحاتة وت��وزي��ع حممد عمار ،كما
اختار ف�ؤاد �أغنية �أخرى من كلمات حممد بندارى،
وحلن م�شرتك بني حممد �شحاتة وعلى اخلواجة،
لكن مل ي�ستقر على ا�سمها حتى الآن ،وينتمى
كالهما للأغنيات الدرامية التي ا�شتهر بها ف���ؤاد.
وكان النجم حممد ف�ؤاد قد وعد جمهوره وحمبيه

�أوائ��ل العام املا�ضى  2021ب�صدور �ألبوم غنائى
بطرح �أغنية منفردة كل �شهر عرب قناته الر�سمية
على موقع يوتيوب ،وكان �آخر �أعمال حممد ف�ؤاد
الغنائية كليب �أغنية "�سالم" والذى طرحه فى �شهر
�أكتوبر من العام املا�ضى ،وهي الأغنية التي كتب
كلماتها �أم�ير طعيمة من �أحل��ان م�صطفى حمفوظ
وتوزيع توما ،ومت ت�صوير الكليب من خالل عدد
من حفالت ف�ؤاد يف �أكرث من مكان .ف�ؤاد �أحيا حفال
غنائيا فى ال�ساحل ال�شماىل ،اخلمي�س املا�ضى،
وقدم عددا من �أغنياته ال�شهرية منها كامننا  ،كداب
 ،بني ايديك ،ابن بلد� ،سالم وغريها.

